
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/02 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   57/2022. 

  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 2α  Καξηίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα 

από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1213/25.02.2022  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] Καιιίξε Μαξία , ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο νη : α] 

Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 9ν : Πεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ  

               εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο : «Δγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ζηίβνπ ζην Αζιεηηθό  

               Θέληξν Βέινπ» κε α/α ζπζηήκαηνο   183786 θαη θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έλαην  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. 290/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:6Ζ1ΠΧ9Π-ΦΦ8, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2019 (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 : «Δγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ζηίβνπ ζην Αζιεηηθό Θέληξν Βέινπ»  

εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ:  

21PROC009467755). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 290/2021  Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 183786, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν ε επηηξνπή εηζεγήζεθε: 

ΑΔΑ: ΩΔΠ6Ω9Π-Ζ0Ξ



1. ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν θαηωηέξω δηαγωληδόκελνο, θαζώο είλαη ζύκθωλε κε ηνπο όξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο, όπωο πξνθύπηεη από όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλω ζην παξόλ πξαθηηθό: 

 
 
 
 

 
 
 

 
2. Τελ αλάδεημε ωο πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ ηεο ζύκβαζεο, ηνλ κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επωλπκία  

HELLASOD A.E. κε κέζε πνζνζηηαία έθπηωζε 2,00%  
 

 

   Με ηελ ππ΄αξηζ. 372/2021 (Οξζή Δπαλάιεςε) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΑΓΑ : 

94ΤΧΧ9Π-1Κ3,  εγθξίζεθε ην αλσηέξσ πξαθηηθό θαη ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

   ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ε εηαηξεία «HELLASOD A.E.»  θιήζεθε κε ηελ 140/11-01-2022 πξόζθιεζε 

ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο   λα ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηαθύξσζεο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ. Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππέβαιε εκπξόζεζκα ηα 

δηθαηνινγεηηθά (21-01-2022), θαζώο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά , ηα νπνία δεηήζεθαλ κε ην 

αξηζ. 785/09.02.2022 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο. 

  Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ κε ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο, αθνύ πξνρώξεζε ζε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ζε έιεγρν ηνπο, δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηά ηνπο θαη πξόηεηλε ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ αλσηέξσ. 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 8805/02.11.2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 242/8247/2021  απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ην από 03.12.2021 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

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

6) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

7) ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  

«Δγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ  ηάπεηα ζηίβνπ ζην Αζιεηηθό Θέληξν Βέινπ» κε α/α ζπζηήκαηνο   

183786, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία HELLASOD A.E., κε α/α  

θαηάζεζεο 235225  θαη αξηζκό ΜΔΔΠ 29303, θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ ηάμεο 2εο  θαη θαηεγνξίαο  

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ηάμεο 2εο θαη κε κέζε πνζνζηηαία έθπησζε  2,00%.   

Θαηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.  

4412/2016. 

Α/Α 
ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

Οικονομική 
Προσφορά 

(%) 

235225 HELLASOD A.E. 2,00% 

ΑΔΑ: ΩΔΠ6Ω9Π-Ζ0Ξ



 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 57/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο 

            5.- Βνπδνύξεο Ληθόιανο 

             

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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