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ηην Πάηπα, ζήμεπα, ηην 22
α
 Γεκεμβρίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:30, μεηά 

από γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 48/18-

12-2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύμθυνα με ηην απιθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ. ζηην οποία 

ζςμμεηείσαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (26) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα 

παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3] 

Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή αμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 

5] Ηοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7] 

Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ και 8] Πέηπορ Φυμάρ – ηακηικό μέλορ.  

Οι κ.κ. Νικόλαορ Παπαδημάηορ – ηακηικό μέλορ, Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό 

μέλορ και Ηυάννηρ Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, δεν μεηείσαν ζηην ηηλεδιάζκετη, αν και 

κλήθηκαν.  

Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, ειζάγει ηο απιθ. (11) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ 

διαηάξευρ, «Έγκπιζη 1
ος

 ππακηικού μειοδοηικού διαγυνιζμού ηος έπγος «Έπγα 

ςποδομήρ Κινηηών ηαθμών Μεηαθόπηυζηρ Αποππιμμάηυν (ΜΑ)» (πποζυπινόρ 

μειοδόηηρ)», (ζσεηικό ηο ςπ’ απιθ. 17398/14-12-2020 διαβιβαζηικό ηος κ. 

Γημάπσος και η ςπ’ απιθ. 17304/11-12-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος 

Απσιηεκηονικού Έπγος-Ζ/Μ και Έπγυν Τποδομήρ - Γ/νζη Έπγυν Τποδομήρ – 

Σμήμα σεδιαζμού και Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ) η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: – Σην 

Οικονομική Δπιηποπή – (δια ηος κ. Γημάπσος) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγκπιζη 1
ος  

ππακηικού 

μειοδοηικού διαγυνιζμού ηος έπγος: «Έπγα Τποδομήρ Κινηηών ηαθμών 

Μεηαθόπηυζηρ Αποππιμμάηυν (ΜΑ)΄΄ - αρ ζηέλνοςμε ηο 1
ο
 Ππακηικό ηηρ 

δημοππαζίαρ ηος έπγος «Έπγα Τποδομήρ Κινηηών ηαθμών Μεηαθόπηυζηρ 

Αποππιμμάηυν (ΜΑ)», πποϋπολογιζμού 867.968,91€ (με αναθεώπηζη και 

Φ.Π.Α., ζύμθυνα με ηο άπθπο 95 ηος Ν. 4412/2016. - Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι 

καηά ηο ποζό ηυν 861.529,74€ από Πιζηώζειρ ηος Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν 

Δπενδύζευν (κυδικόρ ενάπιθμος: 2019Δ27510004) και καηά ηο ποζό ηυν 

6.439,17 € από Ίδιοςρ Πόποςρ (ππώην ΦΟΓΑ) νςν ΤΓΗΑ και έσει εκδοθεί η ςπ’ 

απ. 1932/Β απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ (ΑΑΤ) με α.π. 14447/19.10.2020 

(ΑΓΑ: Χ5Λ0ΧΞΗ-943) ειρ βάπορ ηος Κ.Α.Δ. 64-7341.00003 (οικ. εη. 2020 & 2021) 

ηος Γ. Παηπέυν. - Ζ Δπιηποπή Γιαγυνιζμού, η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απ. 

844/2020 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, ζςνήλθε ηην 8
η
 ηος μήνα 

Γεκεμβπίος ηος έηοςρ 2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 09:00 π.μ. ζύμθυνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 και ηιρ ηποποποιήζειρ αςηού από ηον Ν.4497/2017 με ηο 

άπθπο 107, και πποσώπηζε ζηην ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηυν δικαιολογηηικών 

και ηυν οικονομικών πποζθοπών ηος διαγυνιζμού για ηο εν λόγυ έπγο, ηο οποίο 

θέπει ηον ηλεκηπονικό απιθμό 93717 ζηο ζύζηημα ηος ΔΖΓΖ και ζςνέηαξε ηο 

ΑΔΑ: ΨΑ4ΞΩΞΙ-Ε0Λ



ανυηέπυ ππακηικό. - αρ ενημεπώνοςμε όηι μειοδόηηρ είναι η επγοληπηική 

επισείπηζη: “K/Ξ ΚΑΦΔΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΖΜΑΚΖ – ΦΤΛΑΚΖ 

ΘΧΜΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ" με γενικό ζύνολο πποζθοπάρ 384.983,58€ (συπίρ 

Φ.Π.Α.) και 477.379,64 € (με Φ.Π.Α.) δηλ. η μέζη έκπηυζη είναι (45,00%). - Μεηά 

ηα παπαπάνυ, παπακαλούμε όπυρ ζύμθυνα με ηην §4 ηος άπθπος 100 και ηος 

άπθπος 103 ηος Ν.4412/2016, να λάβεηε απόθαζη εάν ζςνηπέσοςν οι λόγοι 

εθαπμογήρ ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 88 ηος Ν.4412/2016 πεπί αζςνήθιζηα 

σαμηλών πποζθοπών (ςτηλέρ εκπηώζειρ). - ε πεπίπηυζη απνηηικήρ απάνηηζηρ: -

*Να εγκπίνεηε ηο 1
ο
 Ππακηικό ηηρ επιηποπήρ διαγυνιζμού ζύμθυνα με ηο οποίο  

πποζυπινόρ μειοδόηηρ είναι η επγοληπηική επισείπηζη:“K/Ξ ΚΑΦΔΣΕΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΖΜΑΚΖ – ΦΤΛΑΚΖ ΘΧΜΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ" με 

γενικό ζύνολο πποζθοπάρ 384.983,58 € (συπίρ Φ.Π.Α.) και 477.379,64 € (με 

Φ.Π.Α.) δηλ. η μέζη έκπηυζη είναι (45,00%). -*Σην ππόζκληζη ηος μειοδόηη για 

ηην ςποβολή επικαιποποιημένυν δικαιολογηηικών. - Ο Ανηιδήμαπσορ 

Απσιηεκηονικού Έπγος-Ζ/Μ και Έπγυν Τποδομήρ, κ. Υπήζηορ Κοπδάρ».- 

 

  Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο, ηην ειζήγηζη ηος 

απμόδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος και έλαβε ςπότη ηο από 08-12-2020 1
ο
 Ππακηικό 

ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο: «Έπγα ςποδομήρ Κινηηών ηαθμών 

Μεηαθόπηυζηρ Αποππιμμάηυν (ΜΑ)»,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύμθυνα με ηο άπθπο 72 ηος Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άπθπο 40 παπ. 1) 

και ηην παπ. 4 ηος άπθπος 100 και ηος άπθπος 103 ηος Ν. 4412/2016, εγκρίνει ηα 

κάηυθι:  

 

Α] Γεν ζσνηρέτοσν οι λόγοι εθαπμογήρ ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 88 ηος 

Ν.4412/2016 πεπί αζςνήθιζηα σαμηλών πποζθοπών (ςτηλέρ εκπηώζειρ) για ηο 

έπγο: «Έπγα ςποδομήρ Κινηηών ηαθμών Μεηαθόπηυζηρ Αποππιμμάηυν (ΜΑ)». 

 

Β] 
1) Δγκρίνει ηο από 08-12-2020 1

ο
 Ππακηικό ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού ηος 

έπγος: «Έργα σποδομής Κινηηών ηαθμών Μεηαθόρηφζης Απορριμμάηφν 

(ΜΑ)», πποϋπολογιζμού 867.968,91 € (με αναθεώπηζη και Φ.Π.Α., ζύμθυνα με 

ηο άπθπο 95 ηος Ν. 4412/2016) και υρ εκ ηούηος προζφρινός μειοδόηης 

αναδεικνύεηαι η επγοληπηική επισείπηζη "K/Ξ ΚΑΦΔΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ 

ΑΖΜΑΚΖ – ΨΤΛΑΚΖ ΘΩΜΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ", με γενικό ζύνολο 

πποζθοπάρ 384.983,58 € (τφρίς Φ.Π.Α.) και 477.379,64 € (με Φ.Π.Α.), δηλ. η 

μέζη έκπηυζη είναι (45,00%). 

 

2] Καλεί ηη μειοδόηπια ε.ε., "K/Ξ ΚΑΦΔΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ 

ΑΖΜΑΚΖ – ΨΤΛΑΚΖ ΘΩΜΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ", να ςποβάλει 

επικαιποποιημένα δικαιολογηηικά. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑ4ΞΩΞΙ-Ε0Λ



Διευκρινίζεται ότι: 

Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι καηά ηο ποζό ηυν 861.529,74 € από Πιζηώζειρ ηος 

Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδύζευν (κυδικόρ ενάπιθμος: 2019Δ27510004) και 

καηά ηο ποζό ηυν 6.439,17 € από Ίδιοςρ Πόποςρ (ππώην ΦΟΓΑ) νςν ΤΓΗΑ και 

έσει εκδοθεί η ςπ’ απ. 1932/Β απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ (ΑΑΤ) με α.π. 

14447/19.10.2020 (ΑΓΑ: Χ5Λ0ΧΞΗ-943) ειρ βάπορ ηος Κ.Α.Δ. 64-7341.00003 (οικ. 

εη. 2020 & 2021) ηος Γ. Παηπέυν.  

Ζ Δπιηποπή Γιαγυνιζμού, η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απ. 844/2020 

απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, ζςνήλθε ηην 8
η
 ηος μήνα Γεκεμβπίος ηος 

έηοςρ 2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 09:00 π.μ., ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 

Ν.4412/2016 και ηιρ ηποποποιήζειρ αςηού από ηον Ν.4497/2017 με ηο άπθπο 107, 

και πποσώπηζε ζηην ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηυν δικαιολογηηικών και ηυν 

οικονομικών πποζθοπών ηος διαγυνιζμού για ηο εν λόγυ έπγο, ηο οποίο θέπει ηον 

ηλεκηπονικό απιθμό 93717 ζηο ζύζηημα ηος ΔΖΓΖ και ζςνέηαξε ηο ανυηέπυ 

ππακηικό.  

Μειοδόηηρ είναι η επγοληπηική επισείπηζη: "K/Ξ ΚΑΦΔΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΣΟΤ ΑΖΜΑΚΖ – ΦΤΛΑΚΖ ΘΧΜΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ", με γενικό ζύνολο 

πποζθοπάρ 384.983,58 € (συπίρ Φ.Π.Α.)και 477.379,64 € (με Φ.Π.Α.) δηλ. η μέζη 

έκπηυζη είναι (45,00%). 
 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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