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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 43/17 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 333/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 17η

Λοεμβρίοσ

2021, ημέρα

Σεηάρηη

και ώρα 11:00

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9106/11.11.2021
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη

πνπ

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,
β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο ηα κέιε : α]

Μπεθηάξεο

Γεκήηξηνο , β] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη γ] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο .
Τνλ θ. Μπεθηάξε Γεκήηξην, πνπ απνπζίαζε, αλαπιήξσζε ε θα Καιιίξε Μαξία, έηζη ππήξρε ε λόκηκε
απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 11ο : Περί
κλαδοηεματιζηή.

έγκριζης

πρωηοκόλλοσ

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην
κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ παξάγξαθν

ενδέκαηο

εγγσημένης

λειηοσργίας

ρσμοσλκούμενοσ

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,

ζέηεη ππόςε ησλ

6. 6 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ «Προμήθεια compact θορηω-

εκζκαθέα με παρελκόμενα και ρσμοσλκούμενοσ κλαδοηεματιζηή» ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
«

6.6

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο [1]

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξόλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ
πξνβιεπόκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξόπν θαη ζε ρξόλν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεύρε ηεο ζύκβαζεο.
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ ε επηηξνπή
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπό απηόλ από ηελ
αλαζέηνπζα

αξρή[2]

πξνβαίλεη

ζηνλ

απαηηνύκελν έιεγρν

ηεο

ζπκκόξθσζεο

ηνπ αλαδόρνπ ζηα

πξνβιεπόκελα ζηελ ζύκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ' όινλ ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο ηεξώληαο
ζρεηηθά πξαθηηθά. Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο,
επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλόκελν όξγαλν ηεο ζύκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ.
Μέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε σο άλσ
επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη
γηα ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ αλαδόρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο. Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο, νιηθήο
ή κεξηθήο, ηνπ αλαδόρνπ, ην ζπιινγηθό όξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο
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εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνύζαο. Τν πξσηόθνιιν εγθξίλεηαη
από ην αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν.»
Σηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ, ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξαιαβήο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο
ξπκνπιθνύκελνπ θιαδνηεκαρηζηή , πνπ ζπλέηαμε ε νξηζζείζα επηηξνπή

θαη

θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα

απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η

Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή,

αθνύ

έιαβε

ππόςε

ηεο

ηα

αλσηέξσ

θαη

όπσο

εηδηθόηεξα

ζηα

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Δγκρίνει ην από 05.11.2021 πξσηόθνιιν παξαιαβήο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ξπκνπιθνύκελνπ
θιαδνηεκαρηζηή, από ηελ νξηζζείζα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ , ην νπνίν παξειήθζε από ηελ ππεξεζία ζηηο
23.10.2020, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ

6. 6 ηεο Γηαθήξπμεο

γηα ηελ «Πξνκήζεηα compact θνξησ-εθζθαθέα κε παξειθόκελα θαη ξπκνπιθνύκελνπ θιαδνηεκαρηζηή» ηνπ
Γήκνπ Βέινπ – Βόραο.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 333/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- δράλης Κιταήλ
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Θαλλίρη Καρία

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Βοσδούρης Λικόλαος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ

