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ηην Πάηπα, ζήμεπα, ηην 24η Νοεμβπίος 2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:30, μεηά
από γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 42/2011-2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύμθυνα με ηην απιθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ. ζηην οποία
ζςμμεηείσαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (13) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα
παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 3]
Ακπιβή αμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 4] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 5]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 6] Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ, 7] Ιυάννηρ
Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 8] Πέηπορ Φυμάρ – ηακηικό μέλορ, 9] Αθανάζιορ Μοδέρ –
αναπληπυμαηικό μέλορ και 10] Θεόδυπορ Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ
Οι κ.κ. Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ
και Νικόλαορ Παπαδημάηορ – 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. (2) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ
διαηάξευρ, «Έγκπιζη 1ος ππακηικού ηος μειοδοηικού διαγυνιζμού ηος έπγος:
«Ανηιπλημμςπικά έπγα – καηαζκεςή ζςπμαηοκιβυηίυν και ηοίσυν ανηιζηήπιξηρ»
(Πποζυπινόρ μειοδόηηρ)», (ζσεηικό ηο ςπ’ απιθ. 16356/19-11-2020 διαβιβαζηικό
ηος κ. Γημάπσος και η ςπ’ απιθ. 16339/19-11-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος
Απσιηεκηονικού Έπγος-Η/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 1ος ππακηικού
μειοδοηικού διαγυνιζμού ηος έπγος: «ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΡΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝΚΑΙ ΣΟΙΥΧΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ»΄΄ - αρ
ζηέλνοςμε ηο 1ο Ππακηικό ηηρ δημοππαζίαρ ηος έπγος «ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ
ΔΡΓΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΡΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝΚΑΙ ΣΟΙΥΧΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ»,
πποϋπολογιζμού 997.925,12€ (με αναθεώπηζη και Φ.Π.Α. και μεηά ηη
ζηπογγςλοποίηζη ζε ακέπαια εςπώ με ηην Δγκ.36/13-12-2001) με ηο ζύζηημα
πποζθοπάρ επιμέποςρ ποζοζηών έκπηυζηρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 95 ηος Ν.
4412/2016. - Σο ανυηέπυ έπγο θα σπημαηοδοηηθεί από πιζηώζειρ ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(ΚΑ 30-7326.00037). - Η Δπιηποπή Γιαγυνιζμού, η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απ.
759/2020 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, ζςνήλθε ηην9η ηος μήνα
Νοεμβπίος ηος έηοςρ 2020, ημέπα Γεςηέπα 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 92839 ζηο ζύζηημα ηος ΔΗΓΗ και ζςνέηαξε ηο
ανυηέπυ ππακηικό. - αρ ενημεπώνοςμε όηι μειοδόηηρ είναι η επγοληπηική

ΑΔΑ: Ω8Φ9ΩΞΙ-4Κ1

επισείπηζη: “ΤΙΟΙ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ." με γενικό
ζύνολο πποζθοπάρ 462.260,14€ (συπίρ Φ.Π.Α.) και 573.202,57€ (με Φ.Π.Α.) δηλ. η
μέζη έκπηυζη είναι (43,37 %). - 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 1ο Ππακηικό ηηρ επιηποπήρ
διαγυνιζμού ζύμθυνα με ηο οποίο πποζυπινόρ μειοδόηηρ είναι η επγοληπηική
επισείπηζη: “ΤΙΟΙ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ." με γενικό
ζύνολο πποζθοπάρ 462.260,14€ (συπίρ Φ.Π.Α.) και 573.202,57€ (με Φ.Π.Α.) δηλ. η
μέζη έκπηυζη είναι (43,37 %). -*Σην ππόζκληζη ηος μειοδόηη για ηην ςποβολή
επικαιποποιημένυν δικαιολογηηικών. - Ο Ανηιδήμαπσορ Απσιηεκηονικού ΈπγοςΗ/Μ και Έπγυν Τποδομήρ, κ. Υπήζηορ Κοπδάρ».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο, ηην ειζήγηζη ηος
απμόδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος και έλαβε ςπότη ηο από 10-11-2020 1ο Ππακηικό
ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο: «Ανηιπλημμςπικά έπγα – καηαζκεςή
ζςπμαηοκιβυηίυν και ηοίσυν ανηιζηήπιξηρ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ 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, εγκπίνει ηα
κάηυθι:
Α]
Γεν ζςνηπέσοςν οι λόγοι εθαπμογήρ ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 88 ηος
Ν.4412/2016 πεπί αζςνήθιζηα σαμηλών πποζθοπών (ςτηλέρ εκπηώζειρ) για ηο
έπγο: «Ανηιπλημμςπικά έπγα – καηαζκεςή ζςπμαηοκιβυηίυν και ηοίσυν
ανηιζηήπιξηρ».
Β]
1)
Δγκπίνει ηο από 10-11-2020 1ο Ππακηικό ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού ηος
έπγος: «Ανηιπλημμςπικά έπγα – καηαζκεςή ζςπμαηοκιβυηίυν και ηοίσυν
ανηιζηήπιξηρ», πποϋπολογιζμού 997.925,12 € (με αναθεώπηζη και Φ.Π.Α. και
μεηά ηη ζηπογγςλοποίηζη ζε ακέπαια εςπώ με ηην Δγκ.36/13-12-2001) με ηο
ζύζηημα πποζθοπάρ επιμέποςρ ποζοζηών έκπηυζηρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 95 ηος
Ν. 4412/2016 και υρ εκ ηούηος πποζυπινόρ μειοδόηηρ αναδεικνύεηαι η
επγοληπηική επισείπηζη: "ΤΗΟΗ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΝΣΟΡΗΝΑΗΟΤ ΚΑΗ ΗΑ
Δ.Δ.", με γενικό ζύνολο πποζθοπάρ 462.260,14 € (συπίρ Φ.Π.Α.) και 573.202,57 €
(με Φ.Π.Α.), δηλ. η μέζη έκπηυζη είναι (43,37 %).
2]
Καλεί ηη μειοδόηπια ε.ε., "ΤΙΟΙ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟΤ ΚΑΙ
ΙΑ Δ.Δ." να ςποβάλει επικαιποποιημένα δικαιολογηηικά.
Διευκρινίζεται ότι:
Σο ανυηέπυ έπγο θα σπημαηοδοηηθεί από πιζηώζειρ ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑ 30-
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7326.00037).
Η Δπιηποπή Γιαγυνιζμού, η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απ. 759/2020
απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, ζςνήλθε ηην 9η ηος μήνα Νοεμβπίος ηος
έηοςρ 2020, ημέπα Γεςηέπα 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 92839 ζηο ζύζηημα ηος ΔΗΓΗ και ζςνέηαξε ηο ανυηέπυ
ππακηικό.
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ

