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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 44/01 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   359/2022. 

  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 1η Γεκεμβπίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9441/25.11.2022  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] Καιιίξε Μαξία,  θαη απόληεο νη : α]ηάρνο Αλδξέαο, β] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο, γ] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 9ο :  Πεπί έγκπιζηρ ηος ςπ’απιθ. 1/2022 ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ 
πποζθοπών ηος διαγυνιζμού για ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ : «Ππομήθεια και 

εγκαηάζηαζη τηθιακών ςδπομεηπηηών και ολοκληπυμένος ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ». 
  
        

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έναηο  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. 262/2022  απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:6ΑΛΩΩ9Π-ΤΤ4, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 07/2022  μελέηηρ ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ &  

Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ  Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο  

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

ηεο πξνκήζεηαο : «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ςεθηαθώλ πδξνκεηξεηώλ θαη νινθιεξσκέλνπ  

ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο» , εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία  

αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 22PROC011366178). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 302/2022  Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 163376  θαη ν 

Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην ζρεηηθό πξαθηηθό, ην νπνίν έρεη σο θάησζη :  

ΑΔΑ: ΨΥ31Ω9Π-6ΡΑ



ΞΟΑΘΡΗΘΝ 1ο  

Αξιολόγηση πποσυοπών βάσει παπ.3.1.2.1.α,  Γιακήπςξηρ 22PROC011366178 , 
ππομήθειαρ  

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΓΟΝΚΔΡΟΖΡΥΛ 
 ΘΑΗ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΙΔΚΔΡΟΗΑΠ»  

 
ην Εεπγνιαηηό θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηελ νδό π. Θνθθώλε 2, ζήκεξα ηελ 14η Λοεμβπίος ημέπα 

Γεςτέπα ηνπ έτοςρ 2022 θαη ώπα 09:00 π.μ. νη θάησζη  

1 Ξεντέπηρ Ξέτπορ ΠΔ Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Κεραληθώλ 

2 Παντάπμη Γεωπγία  ΠΔ 6 Αγξνλόκσλ -Σνπνγξάθσλ Κεραληθώλ 

3 Φπαγκιάρ Πωκπάτηρ  ΓΔ 30 Σερληηώλ- Τδξαπιηθώλ 

 
πνπ απνηεινύκε ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 302-2022 Α.Ο.Δ. γηα ηελ 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΓΟΝΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΗ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΡΖΙΔΚΔΡΟΗΑΠ» γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο αλνηθηόο ειεθηξνληθόο 

δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε  

βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο  κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, 

κε Α/Α ζπζηήκαηνο 163376, πξνϋπνινγηζκνύ 2.065.630,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., αθνύ 

έιαβαλ ππόςε ηνπο :  

 ηνλ Λ. 4605/2019,  

 ηνλ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 ηνλ Λ. 4555/18, 

 ηνλ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ Λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Πξνζώπσλ 

θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηνλ Λ. 3463/2006 όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη,  

 ηνλ Λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

 ηνλ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνλ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνλ Λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη 

ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνλ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνλ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ην Π.Γ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.  

- ηελ κε αξ. 64233 (ΦΔΘ 2453/Β/9-6-2021) ΘΤΑ «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε 

ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ 

ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

- ηελ κε αξ 76928/2021 – (ΦΔΘ 3075/Β/13-7-2021) ΘΤΑ «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ΑΔΑ: ΨΥ31Ω9Π-6ΡΑ



δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ)». 

- ηελ ππ’άξηζκ. 07/2022 Κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο. 

- ην ζρεηηθό πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ 22REQ011252867/ 2022-09-16 ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο  

- ηελ ππ’ αξηζκ 262/2022 πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΑΓΑ: 6ΑΛΧΧ9Π-ΤΤ4) κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ Γηαγσληζκνύ  θαη εγθξίζεθαλ νη  Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο. 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 7783/05-10-2022, 

22PROC011366178/2022-10-05 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ  

- ηελ ππ’αξηζκ.7785/05-10-2022 πξνθήξπμε  

 ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα, 

πξνέβεζαλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ κε Α/Α ΔΖΓΖ 163376 πνπ αθνξά ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΤΖΦΗΑΘΥΛ 
ΓΟΝΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΗ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΙΔΚΔΡΟΗΑΠ», βάζεη ηεο παξ.3.1.2 ηεο 
νηθείαο δηαθήξπμεο. 
 

1. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΒΙΖΘΔΗΠΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, δηαπηζηώζεθε όηη πξνζθνξέο έρνπλ ππνβιεζεί από δύν 
νηθνλνκηθνύο θνξείο: 
Α) «AXΑΗΘΖ ΝΟΔΗΣΑΙΘΝΟΓΗΑ-ΑΓΑΚΝΞΝΙΝΠ ΚΝΛ.ΔΞΔ.», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 304338/07-11-
2022 

B) «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 304290/07-11-2022 
 

2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Αξρηθά, ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο εμέηαζε ηελ πξνζθόκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο από ηνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά, βάζεη ηεο παξαγξ. 3.1.2.1.α ηεο δηαθήξπμεο θαη δηαπίζησζε πσο 
έρνπλ ππνβιεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη από ηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο. 
Αθνινύζσο,  αλαδήηεζε ηε γλεζηόηεηα ησλ αλσηέξσ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ κε ηα αθόινπζα έγγξαθα: 
Α) Κε ην Α.Π. 9074/14-11-2022 έγγξαθν πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα, Δπηρεηξεκαηηθό Θαηάζηεκα Φπρηθνύ (614), 
Ιεσθ. Θεθηζίαο 178, Σ.Θ. 15231 Υαιάλδξη, αλαδήηεζε ηε γλεζηόηεηα ηεο ππ΄ αξηζκ. BTD041852/A’-04-11-
2022 ππνβιεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES 
A.E.». 
Β) Κε ην Α.Π. 9080/14-11-2022 έγγξαθν πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα, Θαηάζηεκα Παιιήλεο (075), Ιεσθ. 
Καξαζώλνο 57 & Θξήηεο & αιακίλνο Σ.Θ. 15351, Παιιήλε Αηηηθήο, αλαδήηεζε ηε γλεζηόηεηα ησλ ππ΄ αξηζκ. 
BTD041592/Α’-02-11-2022 θαη D041592/Α’-04-11-2022 ππνβιεζεηζώλ  εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο 
ηεο εηαηξείαο «AXΑΗΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ-ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛ.ΔΠΔ.». 

Θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ δηαπίζησζε ηα θαησηέξσ : 
1. Ο  νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» θαηέζεζε ηελ  

ππ’ αξηζκ. BTD041852/A’-04-11-2022  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζηελ νπνία ν αλαγξαθόκελνο ρξόλνο ηζρύνο 
είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ νξηδόκελν  από ηα άξζξα 2.2.2.1 θαη 2.4.5 ηεο Γηαθήξπμεο, ζύκθσλα κε ηα νπνία 
ε δηάξθεηα ηζρύνο ζα έπξεπε λα είλαη έσο 06-06-2023 (180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη επηπιένλ 30 εκέξεο). 

2. Ο  νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία «AXΑΗΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ-ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ ΚΟΛ.ΔΠΔ.» θαηέζεζε 
ηηο  ππ’ αξηζκ. BTD041592/Α’-02-11-2022 θαη D041592/Α’-04-11-2022  εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζηηο νπνίεο ν 
αλαγξαθόκελνο ρξόλνο ηζρύνο είλαη ζύκθσλνο  κε  ηνλ νξηδόκελν  από ηα άξζξα 2.2.2.1 θαη 2.4.5 ηεο 
Γηαθήξπμεο.   

 
ε απηό ην ζεκείν ε ζπλεδξίαζε δηεθόπε ελ αλακνλή ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ 
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, από ηα αλσηέξσ ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα. 
 

3.  ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΟΑΞΔΕΗΘΑ  ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΔΓΘΟΝΡΖΡΑ ΡΥΛ 
ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 

ήκεξα, δέθα νθηώ (18) Λνεκβξίνπ 2022, ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίδεηαη, αθνύ ειήθζεζαλ νη 
απαληήζεηο από ηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ. 
Γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο εηαηξείαο «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» 
ειήθζε κήλπκα επηβεβαίσζεο από ηελ Δζληθή Σξάπεδα, Δπηρεηξεκαηηθό Θαηάζηεκα Φπρηθνύ (614), κέζσ 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 17-11-2022.  
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Γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο εηαηξείαο «AXΑΗΘΖ ΟΡΔΗΥΑΙΘΟΤΡΓΗΑ-ΑΓΑΚΟΠΟΤΙΟ 
ΚΟΛ.ΔΠΔ.» ειήθζε κήλπκα επηβεβαίσζεο από ηελ Δζληθή Σξάπεδα, Θαηάζηεκα Παιιήλεο (075), κέζσ 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 15-11-2022.  
 

4. ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
Κε βάζε ηα αλσηέξσ ε επηηξνπή εηζεγείηαη: 
Σελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» σο κε 
θαλνληθή δηόηη ν ρξόλνο ηζρύνο είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ πξνβιεπόκελν ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.4.5 ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 

Zεπγνιαηηό, 22-11-2022 
 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ : 
Ακολοςθούν ςπογπαυέρ…. 

 

 
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: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 7783/05.10.2022 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 199/2022 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ην από 14.11.2022  πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

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

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ από 14.11.2022   ππ’αξηζ. 1/2022 Πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ  

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη τηθιακών ςδπομεηπηηών και  

ολοκληπυμένος ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ»,  κε α/α ζπζηήκαηνο   163376, ζύκθσλα θαη κε ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

β. Σελ απόξξηςε σο απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «OLYMPIOS INTELLIGENT 

TECHNOLOGIES A.E.» σο κε θαλνληθή δηόηη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη 

κηθξόηεξνο από ηνλ πξνβιεπόκελν ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.4.5 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Θαηά ηηρ παπούζηρ συπεί πποδικαζηική πποζθςγή, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Λ.  

4412/2016. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 359/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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