
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   34/2022. 

  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) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 16ε    Φεβξνπαξίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 12:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 839/11.02.2022  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] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο 

νη : α] Καιιίξε Μαξία  θαη β]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σελ θα Καιιίξε πνπ απνπζίαδε, αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 2ν : Πεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ  

                δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίωλ  

                γεπέδνπ Εεπγνιαηηνύ», κε α/α ζπζηήκαηνο 185914. 

    
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηεξν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , 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,  

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο» 

Βάζεη ηεο αξ. 376/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:99ΓΟΩ9Π-ΚΛΦ, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 28/2015- (επηθαηξνπνηεκέλεο) κειέηεο ηεο  

Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ  

Γήκνπ θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίωλ  γεπέδνπ Εεπγνιαηηνύ»  

εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε κε αξηζ. πξση. 10377/22-12-2021 [ΑΓΑ : Ω0Λ8Ω9Π] δηαθήξπμε ηνπ  

δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ . 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2021  Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 185914,  όπνπ  

έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά νθηώ (8) ζπκκεηέρνληεο θαη ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην ζρεηηθό 

πξαθηηθό, ην νπνίν έρεη σο θάησζη :  

 

ΑΔΑ: ΩΥΞ2Ω9Π-ΩΞΞ



1ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΑΤΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ηνπ Έξγνπ :  

«ΔΟΓΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΑΞΝΓΡΖΟΗΥΛ ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ» 

Αξ. πξση. Γ/μεο: 10377/22-12-2021  ΑΓΑΚ: 21PROC009828276 

α/α ΔΠΖΓΖΠ : 185914 

 
Αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, κε ζύζηεκα 

πξνζθνξάο κε επί κέξνπο  πνζνζηά έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2α ηνπ  

Λ. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 37 ηνπ Λόκνπ 4782/2021, ηνπ  έξγνπ: «ΔΟΓΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

ΑΞΝΓΡΖΟΗΥΛ ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ» πξνϋπνινγηζκνύ: 99.999,89 €, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) 

 

Πηα Γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ & Ξνιενδνκίαο ζήκεξα Ξαξαζθεπή,  ηέζζεξηο     (4) ηνπ κελόο 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022 νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

 

1) Παληάξκε Γεσξγία – Αγξνλ. Ρνπνγξάθσλ  Κεραληθώλ ΞΔ6 – Ξξόεδξνο 

2) Ξεληέξεο Ξέηξνο–– Αγξνλ. Ρνπνγξάθσλ  Κεραληθώλ ΞΔ - Κέινο  

3) Κπαθώιε Ξαλαγηώηα  – ΞΔ Γηνηθεηηθνύ – Κέινο  

 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.), πνπ νξίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 376/2021 Απόθαζε Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο (ΑΓΑ:99ΓΝΥ9Ξ-ΚΛΦ), ζύκθσλα ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξν 72 ηνπ Λ. 

3852/2010 θαη ηεο παξαγξ.8α ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 108 ηνπ Λόκνπ 

4782/2021, ζπλήιζακε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε πεξί ώξα 09:00 π.κ. γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΟΓΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΑΞΝΓΡΖΟΗΥΛ ΓΖΞΔΓΝ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ»  ηνπ Γήκνπ Βέινπ - 

Βόραο , ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 28/2015 ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΚΔΛΖ κειέηε ηεο Γ/λζεο Ρ.. & Ξνιενδνκίαο θαη 

ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. Ξξση.  10377/22-12-2021 Γηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

- Βόραο θαη ηεο Απόθαζεο 376/2021 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο όξσλ δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη αθνύ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη θνηλνπνηήζεη ζηνπο πξνζθέξνληεο ηνλ ζρεηηθό 

θαηάινγν ζπκκεηερόλησλ, όπσο απηόο παξάγεηαη από ην πνζύζηεκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, πξνβαίλνπκε ζηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ “Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά”. 

 

Νη ζπκκεηέρνληεο θαηαρσξνύληαη ζηνλ επόκελν Ξίλαθα [1]:  

  

ΞΗΛΑΘΑΠ [1] 

A/A Α/Α 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΔΞΥΛΚΗΑ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

ΣΟΝΛΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

1 243208 
ΙΑΚΞΟΗΛΑΘΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΡΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 

28/01/2022 
16:38:02 

2 243149 
ΡΟΗΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

28/01/2022 

19:34:56 

3 240102 
ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΚΑΟΗΑ ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 

29/01/2022 
16:59:18 

4 243269 
ΔΦΟΝΠΛΖ ΦΩΡ. ΠΑΟΙΑ 

30/01/2022 

21:28:04 

5 243235 
ΗΑΘΩΒΝΠ ΠΞΑΘΝΞΝΙΝΠ 

31/01/2022 
09:31:19 

6 243003 
ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΖΙΗΑΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 

31/01/2022 
10:11:35 

7 243296 
Θ.ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ. 

31/01/2022 
11:31:26 

8 239921 
ΞΗΠΡΔΝΠ Α.Δ. 

31/01/2022 

11:37:04 

 
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζπλερίδεη ην έξγν ηεο θαη αλαξηά ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν 

«Ππλεκκέλα Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνύ», ηνλ ζρεηηθό θαηάινγν πξνζθεξόλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη πξνζθέξνληεο. Δπίζεο ν Ξξόεδξνο  ελεκεξώλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κέζσ ηεο 

΄΄Δπηθνηλσλίαο΄΄ 

Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνβαίλεη, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο 

αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνύ 

ςεθηαθνύ αξρείνπ, κέζα από ην ππνζύζηεκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ (σο επηζπλαπηόκελα έγγξαθα). Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ειέγρνπ νκαιόηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζύκθσλα 

ΑΔΑ: ΩΥΞ2Ω9Π-ΩΞΞ



κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 όπσο δηακνξθώζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ λ. 4782/2021 θαη ην άξζξν 98 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Από ηνλ έιεγρν νκαιόηεηαο ησλ πξνζθνξώλ πξνθύπηεη όηη όιεο νη πξνζθνξέο είλαη νκαιέο θαη θαηαρσξνύληαη 

θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο ζην παξόλ πξαθηηθό (Ξίλαθαο 2) ηεο επηηξνπήο σο αθνινύζσο:  

ΞΗΛΑΘΑΠ [2] 

A/A Α/Α 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΔΞΥΛΚΗΑ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

Νηθνλνκηθή 
Ξξνζθνξά 

(%) 

ΔΙΔΓΣΝΠ 
ΝΚΑΙΝΡΖΡΑΠ 

 

1νο 243149 ΡΟΗΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 26,98 ΝΚΑΙΖ 

2νο 243296 Θ.ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ. 22,33 ΝΚΑΙΖ 

3νο 

 
233528 

ΙΑΚΞΟΗΛΑΘΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΡΝ 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 
20,60 ΝΚΑΙΖ 

4νο  239921 ΞΗΠΡΔΝΠ Α.Δ. 20,20 ΝΚΑΙΖ 

5νο  243269 ΔΦΟΝΠΛΖ ΦΩΡ. ΠΑΟΙΑ 18,04 ΝΚΑΙΖ 

6νο 243235 ΗΑΘΩΒΝΠ ΠΞΑΘΝΞΝΙΝΠ 12,28 ΝΚΑΙΖ 

7νο 240102 ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΚΑΟΗΑ ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 12,18 ΝΚΑΙΖ 

8νο 243003 ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΖΙΗΑΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 11,00 ΝΚΑΙΖ 

 

Πηε ζπλέρεηα, ειέγρνπκε  ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο από ηνλ πξώην 

κεηνδόηε. Πηνλ Ξίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ:  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ [3] 

α/α Αξηζκόο 
Ππζηήκαηνο 

Γηαγωληδόκελνο 
Αξηζκόο 
Ξηπρίνπ 
ΚΔΔΞ 

Θαηεγνξία &  
Ράμε Ξηπρίνπ 

ΔΔΔΠ 
Δγγύεζε 

Ππκκεηνρήο 

  Όπσο εγγξάθεηαη ζην ΔΔΔΠ   

243149 ΡΟΗΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 5795 
2ε ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ 
 

√ √ 

243296 
Θ.ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ 

Ν.Δ. 
30487 

2ε ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ 

 
√ √ 

233528 
ΙΑΚΞΟΗΛΑΘΝΠ 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΡΝ 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 

9117 
1ε ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ 

 
√ √ 

239921 ΞΗΠΡΔΝΠ Α.Δ. 26604 
3ε ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ 

 
√ √ 

243269 ΔΦΟΝΠΛΖ ΦΩΡ. ΠΑΟΙΑ 30246 Α1 ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ √ √ 

243235 ΗΑΘΩΒΝΠ ΠΞΑΘΝΞΝΙΝΠ 360 
2ε ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ 

 
√ √ 

240102 
ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΚΑΟΗΑ ΡΝ 
ΗΩΑΛΛΖ 

31771 Α1 ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ √ √ 

243003 
ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΖΙΗΑΠ & ΠΗΑ 
Ν.Δ. 

30583 
2ε ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ 

 
√ √ 

 

Ξξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο, ε Δπηηξνπή έιεγμε ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ νξζόηεηα ησλ 

εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ  θαη ζύκθσλα θαη κε ηνλ ΞΗΛΑΘΑ 4,  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ [4] 

α/

α 
Γηαγωληδόκελνο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή  Δθδόηεο 

Έιεγρνο  Δγθπξόηεηαο 

  

1 ΡΟΗΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ e-137423/27-01-2022 ΡΚΔΓΔ 
α/α  V/125362/ 

04-02-2022 

2 
Θ.ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 

ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ. 
e-137436/27-01-2022 ΡΚΔΓΔ 

α/α V/125367/ 

04-02-2022 

3 

ΙΑΚΞΟΗΛΑΘΝΠ 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΡΝ 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 

e-137582/27-01-2022 ΡΚΔΓΔ 
α/α V/125370/ 

04-02-2022 

4 ΞΗΠΡΔΝΠ Α.Δ. e-135878/12-01-2022 ΡΚΔΓΔ 
α/α  V/125372/ 

04-02-2022 

5 
ΔΦΟΝΠΛΖ ΦΩΡ. 
ΠΑΟΙΑ 

e-137679/28-01-2022 ΡΚΔΓΔ 
α/α  V/125375/ 

04-02-2022 

6 
ΗΑΘΩΒΝΠ 
ΠΞΑΘΝΞΝΙΝΠ 

e-137445/27-01-2022 ΡΚΔΓΔ 
α/α  V/125376/ 

04-02-2022 

7 
ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΚΑΟΗΑ 
ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 

e-137444/27-01-2022 ΡΚΔΓΔ 
α/α  V/125377/ 

04-02-2022 
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8 
ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΖΙΗΑΠ & 
ΠΗΑ Ν.Δ. 

e-137217/24-01-2022 ΡΚΔΓΔ 
α/α  V/125379/ 

04-02-2022 

βξέζεθαλ όιεο έγθπξεο. 
 
Νινθιεξώλνληαο ην Ξξαθηηθό ηεο ε Δ.Γ. πξνηείλεη ζηελ Ν.Δ. ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο: 

1. Ρελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιιε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία ΔΦΟΝΠΛΖ ΦΩΡ. ΠΑΟΙΑ 
(α/α 5, Ξίλαθαο 4)  δηόηη ζηελ αξηζκ. e-137679/28-01-2022 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πνπ θαηέζεζε, σο  ρξόλνο 

ηζρύνο απηήο αλαθέξνληαη 314 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, κηθξόηεξνο από ηνλ 
ρξόλν ηζρύνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα  άξζξα 15.3 θαη 19 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

2. Ρελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιιε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία ΗΑΘΩΒΝΠ 
ΠΞΑΘΝΞΝΙΝΠ (α/α 6, Ξίλαθαο 4), δηόηη ζηελ αξηζκ. e-137445/27-01-2022 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πνπ 
θαηέζεζε, σο  ρξόλνο ηζρύνο απηήο αλαθέξνληαη 305 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, κηθξόηεξνο από ηνλ ρξόλν ηζρύνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα  άξζξα 15.3 θαη 19 ηεο Γηαθήξπμεο.   
 

3. Ρελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιιε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΚΑΟΗΑ ΡΝ 
ΗΩΑΛΛΖ (α/α 7, Ξίλαθαο 4), δηόηη ζηελ αξηζκ. e-137444/27-01-2022 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πνπ θαηέζεζε, σο  
ρξόλνο ηζρύνο απηήο αλαθέξνληαη 305 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, κηθξόηεξνο 
από ηνλ ρξόλν ηζρύνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα  άξζξα 15.3 θαη 19 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

4. ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν θαησηέξσ δηαγσληδόκελνο, θαζώο είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο, όπσο πξνθύπηεη από όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξόλ πξαθηηθό: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5. Ρελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο ζύκβαζεο, ηνλ κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία ΄΄ 

ΡΟΗΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΄΄ κε κέζε πνζνζηηαία έθπησζε 26,98%  
θαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ ΔΠΖΓΖΠ,  ππνβάιιεη ην παξόλ πξαθηηθό γηα  έγθξηζε ή κε ζηελ Νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Βέινπ - Βόραο  

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ : 
Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο…. 

 

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

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ . 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 10377/22-12-2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ εγγεγξακκέλε εμεηδηθεπκέλε πίζησζε ζηνλ πξ/ζκό ηνπ Γήκνπ 

4) ην από 04.02.2022 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

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

  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.- Σελ έγθξηζε ηνπ από 04.02.2022 ζπλεκκέλνπ Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο  

δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΡΟΗΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ» κε α/α θαηάζεζεο 243149  

θαη αξηζκό ΜΔΔΠ 5795 θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ηάμεο 2εο, σο πξνζσξηλό αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε  

ηνπ έξγνπ : «Έξγα θαηαζθεπήο απνδπηεξίωλ  γεπέδνπ Εεπγνιαηηνύ», κε α/α ζπζηήκαηνο  

185914 θαζ’ όηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο  

θαη πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε ηηκή, κε κέζε πνζνζηηαία έθπησζε  26,98%.   

2.- Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε .  

Α/Α ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΔΞΥΛΚΗΑ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά 
(%) 

243149 ΡΟΗΓΘΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 26,98% 
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3.- Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη όπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4.3 ηεο  δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ : Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ/ Πξνζωξηλή. 

  

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 34/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο 

            5.- Βνπδνύξεο Ληθόιανο 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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