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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 33/27 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  2021 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   235/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η  Ασγούζηοσ 2021, ημέρα  Παραζκεσή και ώρα 09:00  

ζε ΔΘΣΑΘΣΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

6526/26.08.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ζη]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο  : Περί έγκριζης ηφν πρακηικών ηης επιηροπής διαγφνιζμού για ηην εκηέλεζη ηης  

προμήθειας : «Θασζίμφν κίνηζης και πεηρελαίοσ θέρμανζης για ηο έηος 2021 ηοσ Γήμοσ  

Βέλοσ- Βότας και ηφν ΛΠΓΓ ασηού» και καηακύρφζη ηης προμήθειας (α/α ΔΖΓΖ 107903). 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΘΣΑΘΣΖ καηεπείγοσζας ζσνεδρίαζης,  

εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο ηεο άκεζεο αλάγθεο  

εθηέιεζεο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγκρίνει ηην έκηακηη καηεπείγοσζα ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής.  

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηρίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ  

όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με ηελ επηθύιαμε  

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη  

θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ  

δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο,  

ΑΔΑ: Ψ99ΖΩ9Π-Ο2Β



δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο» 

  Βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 122/2021 (Ορθή Δπαν.) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο [ΑΓΑ ΧΘΛΓΧ9Π- 

ΗΓΦ] εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ αλνηρηνύ  

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  «Θασζίμφν κίνηζης και πεηρελαίοσ θέρμανζης για ηο έηος  

2021 ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας και ηφν ΛΠΓΓ ασηού», εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ  

δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ:21PROC0086322356). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 122/2021(ΟΡΘ. ΔΠΑΝ) .Ο.Δ. , 

δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 107903,  όπνπ  έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά δύν 

(2) ζπκκεηέρνληεο, από ηνπο νπνίνπο  έγηλαλ δεθηνί θαη νη δύν , γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ππ’αξηζ. 1 από 15.06.2021  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

   ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζπλεδξίαζε εθ λένπ , βάζεη ηεο ππ’αξηζ. 167/2021 ΑΟΔ  θαη ζύκθσλα κε ην 

ππ’αξηζ. 2/01.07.2021 πξαθηηθό πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά» θαη κε ην ίδην πξαθηηθό ε αλσηέξσ επηηξνπή, γλσκνδόηεζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο ΛΙΝΑΡΓΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΓΔΩΡΓΙΟΣ  κε α/α θαηάζεζεο 225866 θαη έδξα ΠΔΟ Κνξίλζνπ- Παηξώλ , Βξαράηη, σο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο, ζύκθσλε κε 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε έθπησζε 2%. 

  Καηόπηλ ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 3/27.07.2021 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ηα  

δηθαηνινγεηηθά πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηνλ θάθειν ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα  

δελ ήηαλ  πιήξε θαη θιήζεθε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ΙΗΛΑΡΓΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ λα θαηαζέζεη ηα  

πιήξε δηθαηνινγεηηθά κέζσ «Δπηθνηλσλίαο» εληόο δέθα (10) εκεξώλ. 

  Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζπλεδξίαζε εθ λένπ θαη ζπλέηαμε ην ππ’αξηζ. 4/10.08.2021 πξαθηηθό, ζύκθσλα  

κε ην νπνίν απέξξηςε ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΛΙΝΑΡΓΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ, ΓΔΩΡΓΙΟ ιόγσ κε  

ππνβνιήο ηνπ Δληαίνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο θαη εηζεγήζεθε ηελ θαηαθύξσζε ηεο  

πξνκήζεηαο ζηνλ επόκελν πξνζθέξνληα πνπ είλαη ε ΟΛΓΑ Β. ΓΑΛΙΒΙΓΚΑ , εθόζνλ ππνβάιιεη λνκίκσο θαη  

εκπξνζέζκσο  ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο. 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζηηο 25.08.2021 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη ζπλέηαμε ην ππ’αξηζ. 

5/25.08.2021 πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ην νπνίν πξνηείλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαηαθπξσζεί ε 

πξνκήζεηα ζηελ  ΟΛΓΑ Β. ΓΑΛΙΒΙΓΚΑ – Πξαηήξην Τγξώλ Καπζίκσλ Πιπληήξην Ληπαληήξην κε έδξα ζην 

Βξαράηη Κνξηλζίαο, 

- Γηα ηελ νκάδα 1 : Καύζηκα θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο. 

- Γηα ηελ νκάδα 2 : Καύζηκα θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ». 

- Γηα ηελ νκάδα 3 :  Πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/ζκηα θαη Β/ζκηα Δθπαίδεπζε. 
δηόηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε θξίζεθαλ πιήξε, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

πξόζθεξε έθπησζε -5%.   

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη  αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ’αξηζ. 3579/20-05-2021 Γηαθήξπμεο 
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3) ηελ ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ην ππ’αξηζ. 1/15-06-2021  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

ηερληθήο πξνζθνξάο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ην ππ’αξηζ. 2 από 01.07.2021 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

6) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

7) ην ππ’αξηζ. 3/27-07-2021 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

8) ην ππ’αξηζ. 4/10-08-2021 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

9) ην ππ’αξηζ. 5/25-08-2021 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

10) ην γεγνλόο όηη δελ έρεη θαηαηεζεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ  

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Βοσδούρη) 

Α. Σελ έγθξηζε ησλ ππ’αξηζ. 3/27-7-2021, 4/10-08-2021 & 5/25-08-2021 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο  

δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο : «Θασζίμφν κίνηζης και πεηρελαίοσ θέρμανζης για ηο έηος 2021  

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας και ηφν ΛΠΓΓ ασηού» (α/α ΔΗΓΗ 107903). 

Β.- Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ- ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ΟΙΓΑ Β. 

ΓΑΙΗΒΗΓΘΑ – Πξαηήξην Τγξώλ Καπζίκσλ Πιπληήξην Ληπαληήξην, κε έδξα ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο, ΑΦΜ 

043865646, ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε -5%. 

Γηα ηελ νκάδα 1 : Καύζηκα θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο. 

- Γηα ηελ νκάδα 2 : Καύζηκα θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ». 

- Γηα ηελ νκάδα 3 :  Πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/ζκηα θαη Β/ζκηα Δθπαίδεπζε. 
Γ.- Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε .  

Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο  

ηεο πξνκήζεηαο. 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 235/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

                      5.-Κανάβης Π. Αθανάζιος 

             6.- Βοσδούρης Λικόλαος 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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