
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 45/ 30 Λοεμβρίοσ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   353/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 30η  Λοεμβρίοσ  2021, ημέρα  Σρίηη  και ώρα 11:00  ζε 

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

9568/26.11.2021  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] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο 

ηα κέιε : α]  Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο : Περί μαηαίωζης διαγωνιζμού για ηην εκηέλεζη ηης προμήθειας : «Προμήθεια 

κάδων για ηην εθαρμογή προγραμμάηων οικιακής κομποζηοποίηζης και τωριζηής 

ζσλλογής ανακσκλώζιμων σλικών». 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έκηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 225/2021 (Οξζή Δπαλάιεςε) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο απνθαζίζζεθε ε έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ. 3/11-08-2021 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ  

ηεο πξνκήζεηαο : «Προμήθεια κάδων για ηην εθαρμογή προγραμμάηων οικιακής  

κομποζηοποίηζης και τωριζηής ζσλλογής ανακσκλώζιμων σλικών» (α/α ΔΗΓΗ 132644) θαη  

ε  θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ- ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζηελ  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Α.Δ.Β.Δ. 

Με ην ππ’αξηζ. 167035/14.10.2021 [ΑΓΑ : 6ΔΧ4ΟΡ1Φ-6ΦΟ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο  

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπη. Διιάδαο & Ινλίνπ- Σκήκα Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Κνξηλζίαο,  

αθπξώζεθε ε αλσηέξσ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ  

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό έγγξαθν. 

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ζηα κέιε ηελ καηαίσζε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ θαη  θαιεί ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

ΑΔΑ: 6ΕΞ6Ω9Π-ΚΟΟ



 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

  

Σελ καηαίσζε ηνπ αλνηρηνύ- ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο :  

«Προμήθεια κάδων για ηην εθαρμογή προγραμμάηων οικιακής κομποζηοποίηζης και  

τωριζηής ζσλλογής ανακσκλώζιμων σλικών» (α/α ΔΗΓΗ 132644), ζύκθσλα θαη κε ην  

ππ’αξηζ. 167035/14.10.2021 [ΑΓΑ : 6ΔΧ4ΟΡ1Φ-6ΦΟ] έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  

Πεινπνλλήζνπ Γπη. Διιάδαο & Ινλίνπ- Σκήκα Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Κνξηλζίαο. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 353/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΕΞ6Ω9Π-ΚΟΟ
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