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Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 
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ηρ

 Ηοςλίος 2020 

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

  

ηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 28
η
 Ηοςλίος 2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00, μεηά απψ 

γπαπηή ππψζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμψ 27/24-7-

2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζωμθυνα με ηην απιθ. 163/29-5-2020 εγκωκλιο ηος ΤΠ.Δ., ζηην οποία 

ζςμμεηείσαν ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονωζηρ Πλέζζαρ – Ππψεδπορ, 2] Ακπιβή αμοωπη-Βαγενά – ηακηικψ μέλορ, 3] 

Ιοςλία Γιαννιηζοποωλος – ηακηικψ μέλορ, 4] Γεϊπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικψ μέλορ, 5] 

Παναγιϊηηρ Μελάρ – ηακηικψ μέλορ, 6] Μαπία Φιλοποωλος – ηακηικψ μέλορ, 7] Ιυάννηρ 

Σζιμποωκηρ – ηακηικψ μέλορ, 8] Αθανάζιορ Αθαναζψποςλορ – αναπληπυμαηικψ μέλορ και 

9] Νικψλαορ Θεοδυπψποςλορ – αναπληπυμαηικψ μέλορ. 

Οι κ.κ. Φϊηιορ Γημακψποςλορ, Ανδπέαρ Αθαναζψποςλορ, Νικψλαορ Παπαδημάηορ 

και Πέηπορ Φυμάρ – ηακηικά μέλη δεν ζςμμεηείσαν ζηη ζςνεδπίαζη, αν και κλήθηκαν.  

Αθοω διαπιζηϊθηκε νψμιμη απαπηία, ο κ. Ππψεδπορ κηπωζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

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

ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππψεδπορ, θέηει ςπ’ ψτιν ηυν μελϊν ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

ηο απιθ. (4) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «Έγκπιζη 2
ος

 ππακηικοω και καηακωπυζη ηος 

μειοδοηικοω διαγυνιζμοω ηος έπγος: «Καηαζκεςή ενδιάμεζηρ δεξαμενήρ άπδεςζηρ ηηρ 

Σ.Κ. Σζοςκαλεφκυν»», (ζσεηικψ ηο απιθ. 9587/21-7-2020 διαβιβαζηικψ ηος κ. Γημάπσος 

και η απιθ. 9373/16-7-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Απσιηεκηονικοω Έπγος-Η/Μ 

και Έπγυν Τποδομήρ – Γ/νζη Έπγυν Τποδομήρ – Σμήμα σεδιαζμοω και Σεσνικήρ 

Τποζηήπιξηρ), η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - Σον κ. Ππψεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

– (δια ηος κ. Γημάπσος) - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγκπιζη 2
ος

 ππακηικοω μειοδοηικοω διαγυνιζμοω ηος 

έπγος: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗ ΣΚ 

ΣΟΤΚΑΛΔΨΚΧΝ»΄΄ - αρ ζηέλνοςμε ηο 2
ο
 Ππακηικψ ηηρ δημοππαζίαρ ηος έπγος 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗ ΣΚ 

ΣΟΤΚΑΛΔΨΚΧΝ», πποχπολογιζμοω 30.000,00€ (με αναθεϊπηζη και Φ.Π.Α. και μεηά 

ηη ζηπογγςλοποίηζη ζε ακέπαια εςπϊ με ηην Δγκ.36/13-12-2001) με ηο ζωζηημα 

πποζθοπάρ επιμέποςρ ποζοζηϊν έκπηυζηρ, ζωμθυνα με ηο άπθπο 95 ηος Ν. 4412/2016. - 

Σο ανυηέπυ έπγο θα σπημαηοδοηηθεί απψ πιζηϊζειρ ΑΣΑ (ΚΑ 25-7326.00001). - Η 

Δπιηποπή Γιαγυνιζμοω, η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απ. 161/2020 (ΑΓΑ: ΦΓΙΔΧΞΙ-484) 

Απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, ζςνήλθε ηην 16
η
 ηος μήνα Ιοςλίος ηος έηοςρ 2020, 

ημέπα Πέμπηη και ϊπα 11:30 π.μ. ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 και ηιρ 

ηποποποιήζειρ αςηοω απψ ηον Ν.4497/2017 με ηο άπθπο 107, και πποσϊπηζε ζηον έλεγσο 

ηυν δικαιολογηηικϊν ηος πποζυπινοω μειοδψηη  για ηο ανυηέπυ έπγο ηο οποίο θέπει ηον 

ηλεκηπονικψ απιθμψ 89846 ζηο ζωζηημα ηος ΔΗΓΗ και ζςνέηαξε ηο ανυηέπυ 

ππακηικψ. - Μεηά ηα παπαπάνυ, παπακαλοωμε ψπυρ ζωμθυνα με ηην §4 ηος άπθπος 100 

και ηος άπθπος 103 ηος Ν.4412/2016, πποβείηε: - 1
ον

 ηην έγκπιζη ηος 2
ος

 Ππακηικοω ηηρ 

επιηποπήρ διαγυνιζμοω ζωμθυνα με ηο οποίο ανάδοσορ αναδεικνωεηαι η επγοληπηική 

επισείπηζη: «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ» με ζωνολο δαπάνηρ 

έπγος καηά ηην πποζθοπά ηος 20.080,66 € (συπίρ Φ.Π.Α.) και μέζη έκπηυζη Δμ=17,00%. 

- 2
ον

 ηην καηακωπυζη ηηρ δημοππαζίαρ ζηην επγοληπηική επισείπηζη: 

«ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ». - Ο Ανηιδήμαπσορ Απσιηεκηονικοω 

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

ΑΔΑ: ΨΑΧΙΩΞΙ-ΛΓΞ



  Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθοω άκοςζε ηον κ. Ππψεδπο, είδε ηην ειζήγηζη ηος 

απμψδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος και ηο απψ 16-7-2020 2
ο
 Ππακηικψ ηηρ Δπιηποπήρ 

Γιαγυνιζμοω για ηο έπγο: «Καηαζκεςή ενδιάμεζηρ δεξαμενήρ άπδεςζηρ ηηρ Σ.Κ. 

Σζοςκαλεφκυν»,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ωμθυνα με ηο Ν.3852/2010 (άπθπο 3 ηος Ν.4623/2019 και ηο άπθπο 10 παπ. 4 ηος 

Ν.4674/2020) και ηην παπ. 4 ηος άπθπος 100 και ηος άπθπος 103 ηος Ν. 4412/2016:  

 

1] Δγκπίνει ηο απψ 16-7-2020 2
ο
 Ππακηικψ ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμοω ηος έπγος: 

«Καηαζκεςή ενδιάμεζηρ δεξαμενήρ άπδεςζηρ ηηρ Σ.Κ. Σζοςκαλεφκυν», 
πποχπολογιζμοω 30.000,00 € (με αναθεϊπηζη και Φ.Π.Α. και μεηά ηη ζηπογγςλοποίηζη 

ζε ακέπαια εςπϊ με ηην Δγκ.36/13-12-2001), με ηο ζωζηημα πποζθοπάρ επιμέποςρ 

ποζοζηϊν έκπηυζηρ, ζωμθυνα με ηο άπθπο 95 ηος Ν. 4412/2016. 

 

2] Καηακςπώνει ηο αποηέλεζμα ηος διαγυνιζμοω ηος έπγος: «Καηαζκεςή 

ενδιάμεζηρ δεξαμενήρ άπδεςζηρ ηηρ Σ.Κ. Σζοςκαλεφκυν», ζηην επγοληπηική 

επισείπηζη: «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟΤ», με ζύνολο 

δαπάνηρ έπγος καηά ηην πποζθοπά ηος 20.080,66 € (συπίρ Φ.Π.Α.) και μέζη έκπηυζη 

Δμ=17,00%. 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Σο ανυηέπυ έπγο θα σπημαηοδοηηθεί απψ πιζηϊζειρ ΑΣΑ (ΚΑ 25-7326.00001). 

Η Δπιηποπή Γιαγυνιζμοω, η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απιθ. 161/2020 (ΑΓΑ: 

ΦΓΙΔΧΞΙ-484) Απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, ζςνήλθε ηην 16
η
 ηος μήνα Ιοςλίος 

ηος έηοςρ 2020, ημέπα Πέμπηη και ϊπα 11:30 π.μ., ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 

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

πποσϊπηζε ζηον έλεγσο ηυν δικαιολογηηικϊν ηος πποζυπινοω μειοδψηη  για ηο ανυηέπυ 

έπγο ηο οποίο θέπει ηον ηλεκηπονικψ απιθμψ 89846 ζηο ζωζηημα ηος ΔΗΓΗ και 

ζςνέηαξε ηο ανυηέπυ ππακηικψ.  

 

 

        Ο Ππόεδπορ                                      Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΔΑ: ΨΑΧΙΩΞΙ-ΛΓΞ
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