
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 31/10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   230/2022. 

  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 10η Ασγούζηοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5902/05.08.2022  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, θαη απόληεο νη : α] 

Καιιίξε Μαξία, β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε 

απαξηία. 

  Σελ θα Καιιίξε  πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο :  Απόυεις αναθέηοσζας αρτής επί ηης με αριθ. ΓΑΘ ΔΑΓΖΤ 1063/29-7-2022 
προζθσγής καηά ηης αριθ. 200/2022 Απόθαζης ηης Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ. 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηερο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο 

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε απόςεσλ ηεο ππεξεζίαο, 

θαζ’ όζνλ ε εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο άλσ πξνζθπγήο έρεη νξηζζεί ζηηο 19/8/2022 . 

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   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

 
       ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ανφηέρφ  ζέκα,  ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ  

ηεο Ο.Δ. , ηελ κε αξηζ. ΓΑΚ ΔΑΓΗΤ 1063/29-7-2022 πξνζθπγήο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  

«Γ. Γεκεηξαθόπνπινο Αλώλπκε Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληαθνύ Δμνπιηζκνύ» θαηά ηεο αξηζ. 200/2022  

Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ  Βέινπ- Βόραο, πνπ ελζσκαηώλεη ηελ 173/2022  

Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ζπζηεκηθό  

αξηζκό ΔΗΓΗ 159957 θαη κε αληηθείκελν «Πξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθώλ έηνπο 2022». 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΗΩ9Π-ΚΣ0



 Καηόπηλ αλαθέξεη ζηα κέιε ην από 09/08/2022 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο/  

αμηνιόγεζεο  πξνζθνξώλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ζύκθσλα κε ην νπνίν, εκκέλεη ζην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο, θαζόηη ε επηηξνπή γηα ηε ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ δήηεζε 

κε θάζε πξόζθνξν κέζν δηεπθξηλήζεηο , όπνπ θξίζεθε αλαγθαίν (π.ρ. από ην γεληθό Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο, ηνπο θνξείο έθδνζεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό θ.ι.π.)  

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέσ θαη αθνύ άθνπζε ηνλ 

Πξόεδξν, 

                                       Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.- Γνφμοδοηεί θεηικά πξνο ην απνηέιεζκα αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηεο 

πξνκήζεηαο : «Πξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθηώλ, έηνπο 2022», όπσο απηό έρεη θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά 

ηεο επηηξνπήο, ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ αξηζ. 173/2022 θαη  κε ηελ αξηζ. 200/2022 Απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

 
 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 230/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

 

             

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΗΩ9Π-ΚΣ0
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