
Αρηζκός 949     
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ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 29
ες

 Γεθεκβρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 49/24-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής, 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο Χσκάο – 

ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 951/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη Καζνξηζκόο 

Απνδεκίσζεο Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό 

ρώξν»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 17836/22-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 

17804/22-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, Η/Μ θαη Έξγσλ 

Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρ/θνύ Έξγνπ- Η/Μ – Τκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη 

θαζνξηζκόο απνδεκίσζεο αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε 

εθζεζηαθό ρώξν». Με ηελ απόθαζε 195/7-5-2019 (ΑΓΑ: ΨΗΦ7ΨΞΙ-9Μ4) ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (α/α 

78634) αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν» ζηελ 

εηαηξεία «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.» κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 58,86%. Μεηά ηελ 548/2019 

Πξάμε ηνπ Δ’ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ν Γήκνο Παηξέσλ πξνρώξεζε ζηελ 

αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν κέζσ ηεο ζύκβαζεο ππ’ αξ. 50008/26-8-2019 

(ΑΓΑ: ΨΚΧΚΨΞΙ-0Κ7) ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.250.188,96€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24%. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) κε θσδηθό 

αξηζκό 2017ΔΠ00100001. Ο Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξ. 8784/21-2-2020 αίηεζε 

δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο ιόγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ πέξαλ ησλ ηξηώλ κελώλ 

κε ππαηηηόηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016. Η 

αίηεζε απηή έγηλε ηειηθώο απνδεθηή κε ηελ ππ’ αξ. 7926/24-6-2020 (ΑΓΑ: Ψ7ΗΒΨΞΙ-9Τ5) 

απόθαζε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ. Με ην ππ’ αξ. 25020/22-6-2020 

έγγξαθν ηνπ, ν Αλάδνρνο αηηείηαη ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζώο 

θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 238.717,27€ ιόγσ δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο. Τν αίηεκα 
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κεηαβηβάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο (ζην εμήο Δπηηξνπή), 

ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 213/22-7-2020 (ΑΓΑ: Ψ98ΝΨΞΙ-ΨΛ1) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Η Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, θαη ζηελ ζύληαμε ηνπ ζπλεκκέλνπ Πξσηόθνιινπ Πξνζσξηλήο θαη 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, ην νπνίν ππνγξάθεθε ηελ 22-10-2020 θαη επηδόζεθε ζηνλ Αλάδνρν 

ηελ 4-11-2020. Ο Αλάδνρνο, κε ην ππ’ αξ. 55322/18-11-2020 έγγξαθό ηνπ, ππέβαιε έλζηαζε 

αθύξσζεο ηνπ από 22-10-2020 Πξσηόθνιινπ Παξαιαβήο, κε ην αηηηνινγηθό όηη δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκό απνδεκίσζεο ώζηε λα ιάβεη 

γλώζε επί απηήο θαη λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο. Η ελ ιόγσ εηζήγεζε ζπληάρζεθε ζε 

μερσξηζηό Πξαθηηθό Δθηίκεζεο Απνδεκίσζεο (ζπλεκκέλν) πνπ ππνγξάθεθε ηελ 14-12-

2020 θαη επηδόζεθε ζηελ Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία ηελ 21/12/2020. Η Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία 

έρεη ηελ άπνςε όηη ε έλζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ δελ έρεη βάζε δηόηη ηπρόλ απνδεκίσζε 

«πξνηείλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο», ζύκθσλα κε  ην άξζξν 

163 ηνπ Ν. 4412/2016. Ψο εθ ηνύηνπ, ην Πξαθηηθό Παξαιαβήο ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηνλ 

Αλάδνρν, δελ απαηηείηαη από ην λόκν λα πεξηιακβάλεη εηζήγεζε γηα εθηίκεζε απνδεκίσζεο. 

Ο θαζνξηζκόο απνδεκίσζεο ζα ζπληειεζηεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ δήκνπ θαηά 

ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Παξαιαβήο θαη ηόηε ν Αλάδνρνο ζα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο επί 

«εθηειεζηώλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο, πνπ πξνζβάιινπλ γηα 

πξώηε θνξά δηθαίσκα ηνπ αλαδόρνπ», σο νξίδεη ην άξζξν 174 ηνπ Ν. 4412/2016, κέζα ζηελ 

θαζνξηδόκελε από ην λόκν πξνζεζκία. Τελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε 

νπνία ζπλεδξίαζε επί ηεο ελζηάζεσο θαη ππέβαιε ηελ από 8-12-2020 εηζήγεζε γηα ηελ 

απόξξηςε ηεο. Δλ θαηαθιείδη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, σο Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, 

θαιείηαη λα εγθξίλεη ην Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαζώο θαη λα 

θαζνξίζεη ηελ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνύηαη ν Αλάδνρνο ιόγσ δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο κε 

ππαηηηόηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 137, 161 θαη 163 ηνπ 

Ν.4412/2016. Λακβάλνληαο ππόςε: *Όηη ηα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 

θαη ελ γέλεη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ. *Τελ άπνςε ηεο 

Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο όηη ε έλζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ δελ έρεη βάζε. Παξαθαινύκε όπσο 

εηζεγεζείηε ζην Σώκα: (α) Τελ έγθξηζε ηνπ Πξσηόθνιινπ Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο 

Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν» (β) Τνλ 

θαζνξηζκό απνδεκίσζεο ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ. ιόγσ δηάιπζεο ηεο 

ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν», 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Ο Αληηδήκαξρνο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ, Η/Μ Έξγσλ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο- Φξήζηνο Κνξδάο.- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν,  ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟΣ ΑΤΔ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ.   

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο, νη θ.θ. Πέηξνο Χσκάο, 

Μαξία Φηινπνύινπ, Ισάλλεο Τζηκπνύθεο θαη Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζαλ «αποτή», θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο 

αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην 

ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη 

ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,   
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
                                                    (6 ζεηηθέο ςήθνη) 

            

           Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Με ηελ απόθαζε 195/7-5-2019 (ΑΓΑ: ΨΗΦ7ΨΞΙ-9Μ4) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (α/α 78634) αλάζεζεο ηνπ 

έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν» ζηελ εηαηξεία «ΑΝΟΓΟΣ 

Α.Τ.Δ.» κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 58,86%. Μεηά ηελ 548/2019 Πξάμε ηνπ Δ’ Κιηκαθίνπ 

ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ν Γήκνο Παηξέσλ πξνρώξεζε ζηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν κέζσ ηεο ζύκβαζεο ππ’ αξ. 50008/26-8-2019 (ΑΓΑ: ΨΚΧΚΨΞΙ-0Κ7) 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.250.188,96€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. Τν έξγν 

ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) κε θσδηθό αξηζκό 

2017ΔΠ00100001. 

Ο Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξ. 8784/21-2-2020 αίηεζε δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο 

ιόγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ πέξαλ ησλ ηξηώλ κελώλ κε ππαηηηόηεηα ηνπ 

Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016. Η αίηεζε απηή έγηλε ηειηθώο 

απνδεθηή κε ηελ ππ’ αξ. 7926/24-6-2020 (ΑΓΑ: Ψ7ΗΒΨΞΙ-9Τ5) απόθαζε ηεο Γ/λζεο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ. 

Με ην ππ’ αξ. 25020/22-6-2020 έγγξαθν ηνπ, ν Αλάδνρνο αηηείηαη ηελ πξνζσξηλή θαη 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο 238.717,27€ ιόγσ 

δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο. Τν αίηεκα κεηαβηβάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο θαη 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο (ζην εμήο Δπηηξνπή), ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 213/22-7-2020 

(ΑΓΑ: Ψ98ΝΨΞΙ-ΨΛ1) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Η Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, 

θαη ζηελ ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ Πξσηόθνιινπ Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, ην 

νπνίν ππνγξάθεθε ηελ 22-10-2020 θαη επηδόζεθε ζηνλ Αλάδνρν ηελ 4-11-2020. 

Ο Αλάδνρνο, κε ην ππ’ αξ. 55322/18-11-2020 έγγξαθό ηνπ, ππέβαιε έλζηαζε 

αθύξσζεο ηνπ από 22-10-2020 Πξσηόθνιινπ Παξαιαβήο, κε ην αηηηνινγηθό όηη δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκό απνδεκίσζεο ώζηε λα ιάβεη 

γλώζε επί απηήο θαη λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο. Η ελ ιόγσ εηζήγεζε ζπληάρζεθε ζε 

μερσξηζηό Πξαθηηθό Δθηίκεζεο Απνδεκίσζεο πνπ ππνγξάθεθε ηελ 14-12-2020 θαη 

επηδόζεθε ζηελ Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία ηελ 21/12/2020. 

Η Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία έρεη ηελ άπνςε όηη ε έλζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ δελ έρεη βάζε, 

δηόηη ηπρόλ απνδεκίσζε «πξνηείλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη θαζνξίδεηαη 

κε απόθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο», 

ζύκθσλα κε  ην άξζξν 163 ηνπ Ν. 4412/2016. Ψο εθ ηνύηνπ, ην Πξαθηηθό Παξαιαβήο ην 

νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Αλάδνρν, δελ απαηηείηαη από ην λόκν λα πεξηιακβάλεη εηζήγεζε 

γηα εθηίκεζε απνδεκίσζεο. Ο θαζνξηζκόο απνδεκίσζεο ζα ζπληειεζηεί από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Παξαιαβήο θαη ηόηε ν Αλάδνρνο ζα 

έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο επί «εθηειεζηώλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο δηεπζύλνπζαο 

ππεξεζίαο, πνπ πξνζβάιινπλ γηα πξώηε θνξά δηθαίσκα ηνπ αλαδόρνπ», σο νξίδεη ην άξζξν 

174 ηνπ Ν. 4412/2016, κέζα ζηελ θαζνξηδόκελε από ην λόκν πξνζεζκία. 

Τελ ίδηα άπνςε έρεη θαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία ζπλεδξίαζε επί ηεο 

ελζηάζεσο θαη ππέβαιε ηελ από 8-12-2020 εηζήγεζε γηα ηελ απόξξηςε ηεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, σο Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαζώο θαη λα θαζνξίζεη ηελ 

απνδεκίσζε πνπ δηθαηνύηαη ν Αλάδνρνο ιόγσ δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο κε ππαηηηόηεηα ηνπ 

Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 137, 161 θαη 163 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,  

 

 

1. Δγθρίλεη ην Πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

«Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν».   

 
2. Καζορίδεη ηελ απνδεκίσζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ. ιόγσ δηάιπζεο 

ηεο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό 

ρώξν», ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Πξαθηηθό Δθηίκεζεο 

Απνδεκίσζεο Αλαδόρνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΝΟΓΟΣ ΑΤΔ» ηεο Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο 

- Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη Δθηίκεζεο ηεο Απνδεκίσζεο, σο θάησζη: 
 

α) Απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ, ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ ΚηΔ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 

44.932,49€,  

β) Απνθαηάζηαζε ηνπ ηεθκαηξόκελνπ νθέινπο εθ ηνπ αλεθηέιεζηνπ, ιόγσ δηάιπζεο 

ηεο ππ’ αξηζ. 50008/26-8-2020 ζύκβαζεο (ΑΓΑ ΨΚΧΚΨΞΙ-0Κ7), ζπλνιηθνύ πνζνύ 

19.563,56€.  

(Σεκεηώλεηαη όηη ζηηο αλσηέξσ απνδεκηώζεηο ζα ππνινγηζηεί θαη ζα απνδνζεί ην 

αλαινγνύλ ΦΠΑ, εθόζνλ θαη όπνπ απαηηείηαη).  

 

        

Καηά ηεο πξάμεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ε αλάδνρνο εηαηξεία, κπνξεί λα ππνβάιιεη 

έλζηαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 4412/2016, 

όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 

4491/2017.  

 

 

        Ο Πρόεδρος                                        Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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