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

  

ηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 17
η
 Μαρηίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 12:00, μεηά από 

γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 10/13-3-

2020, ππαγμαηοποιήθηκε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής, 

ζύμθυνα με ηο άπθπο 10 ηος απιθ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζηο οποίο δημοζιεύθηκε η Ππάξη 

Νομοθεηικού Πεπιεσομένος «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών 

ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»  

ζηην οποία ζςμμεηείσαν 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] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7] 

Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 8] Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ, 9] Ιυάννηρ 

Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 10] Πέηπορ Ψυμάρ – ηακηικό μέλορ και 11] Θεόδυπορ 

Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ, (ζηη θέζη ηος κ. Νικολάος Παπαδημάηος – ηακηικού 

μέλοςρ). 

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, θέηει ςπ’ ότιν ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ  ηο 

απιθ. (10) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «Έγκπιζη διενέπγειαρ, ηεσνικών πποδιαγπαθών, 

καηάπηιζηρ ηυν όπυν διακήπςξηρ και καθοπιζμού κπιηηπίος καηακύπυζηρ ηος ςνοπηικού 

Γιαγυνιζμού με ηίηλο «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», 

ζηο πλαίζιο ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με ηίηλο «Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος Πάηπαρ» για ηη 

δημιοςπγία Ανοικηού Κένηπος Δμποπίος (Open Mall) ζηην πόλη ηηρ Πάηπαρ, ζηο πλαίζιο ηος 

ΔΠΑνΔΚ 2014-2020», ζςνολικού ποζού 44.640,00 € (ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24%), ζύμθυνα με ηην 

ςπ’ απιθ. 3/2020 Γιακήπςξη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ», 

(ζσεηικό ηο απιθ. 3484/12-3-2020 διαβιβαζηικό ηος αναπληπυηή κ. Γημάπσος και η απιθ. 

3448/12-3-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ 

και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού -

Γ/νζη Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ και Πληποθοπικήρ – Σμήμα σεδιαζμού και Μελεηών), η 

οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: -Σον κ. Ππόεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ - ΘΔΜΑ:΄Έγκπιζη 

διενέπγειαρ, ηεσνικών πποδιαγπαθών, καηάπηιζηρ ηυν όπυν διακήπςξηρ και καθοπιζμού 

κπιηηπίος καηακύπυζηρ ηος ςνοπηικού Γιαγυνιζμού με ηίηλο «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζηο πλαίζιο ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με ηίηλο 

«Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος Πάηπαρ» για ηη δημιοςπγία Ανοικηού Κένηπος Δμποπίος (Open 

Mall) ζηην πόλη ηηρ Πάηπαρ, ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑνΔΚ 2014-2020», ζςνολικού ποζού 44.640,00 

€ (ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24%), ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθ. 3/2020 Γιακήπςξη ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ΄΄ - ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: - 1. ηος άπθπος 

209 παπ.9 ηος Ν.3463/2006, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην πεπίπη. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 

ηος Ν. 4412/2016, - 2. ηος άπθπος 72 ηος Ν.3852/10, - 3. ηος άπθπος 2 παπ.1 & 30 οπιζμοί και 

άπθπος 54 παπ.7 ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος Ν.4412/2016, - 4. ηυν άπθπυν 116 και 117 πος 

αθοπούν ζηην επιλογή ηυν διαδικαζιών ηος Ν. 4412/2016, -5. ηυν άπθπυν 121 και 331 ηος Ν. 

4412/2016 πος αθοπούν ζηιρ πποθεζμίερ διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν, - 6. ηος 

άπθπος 43 ηος Ν. 4605/2019 για ηην ηποποποίηζη διαηάξευν ηος Ν. 4412/2016, - 7. ηος άπθπος 

206 παπ.1 ηος Ν.4555/2018, ζύμθυνα με ηο οποίο: «Γεν απαιηείηαι απόθαζη ηος δημοηικού 

ζςμβοςλίος για ηην εκκίνηζη ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ έπγος, ππομήθειαρ ή 

γενικήρ ςπηπεζίαρ. […]», - 8. ηηρ ςπ’ απιθ. 03/2020 Γιακήπςξηρ ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ για ηην ςπηπεζία με ηίηλο 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζηο πλαίζιο ηηρ 
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εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με ηίηλο «Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος Πάηπαρ» για ηη δημιοςπγία Ανοικηού 

Κένηπος Δμποπίος (Open Mall) ζηην πόλη ηηρ Πάηπαρ, ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑνΔΚ 2014-2020», 

ζςνολικού ποζού 44.640,00 € (ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24%), - και λαμβάνονηαρ ςπότη: - 1. ηιρ 

εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον οικείο ΚΑ: 60-7341.10003 ηος πποϋπολογιζμού ηος ηπέσονηορ 

έηοςρ, - 2. ηο ςπ’ απιθ. ππυη. 3368/11-03-2020 ππυηογενέρ αίηημα (ΑΓΑΜ: 

20REQ006412046/11-03-2020) ηηρ Γ/νζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ, - 3. 

ηο ςπ’ απιθ. 3370/11-03-2020 Σεκμηπιυμένο Αίηημα ηος Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, 

Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών, Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και 

Μησανολογικού εξοπλιζμού, - 4. ηην ςπ’ απιθ. Β/831-2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Πολςεηούρ 

Τποσπέυζηρ (ΑΓΑ: ΩΓΛΝΩΞΙ-8Ι1) - Παπακαλούμε όπυρ εγκπίνεηε ηα κάηυθι: - 1. Ση 

διενέπγεια ηος Γιαγυνιζμού με ηην διαδικαζία ηος ςνοπηικού Γιαγυνιζμού, με ηίηλο 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζύμθυνα με ηην ςπ’ 

απιθ. 3/2020 Γιακήπςξη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ, ζηο 

πλαίζιο ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με ηίηλο «Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος Πάηπαρ» για ηη 

δημιοςπγία Ανοικηού Κένηπος Δμποπίος (Open Mall) ζηην πόλη ηηρ Πάηπαρ, ζηο πλαίζιο ηος 

ΔΠΑνΔΚ 2014-2020», ζςνολικού ποζού 44.640,00 € (ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24%), - 2. Σιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ ζύμθυνα με ηα αναθεπόμενα ζηο Παπάπηημα Ι 

(Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ) ηος ηεύσοςρ 

διακήπςξηρ. – 3. Σην καηάπηιζη ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ ηος διαγυνιζμού ηηρ ανυηέπυ 

ςπηπεζίαρ με βάζη ηο ιζσύον νομικό και θεζμικό πλαίζιο πος πεπιγπάθεηαι ζηο ηεύσορ 

διακήπςξηρ. – 4. Σον καθοπιζμό υρ κπιηηπίος καηακύπυζηρ ηος ανυηέπυ διαγυνιζμού ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ. – 

Ο Ανηιδήμαπσορ Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, 

Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού, κ. Νικόλαορ Αζππάγκαθορ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: 

1. Σος άπθπος 209 παπ.9 ηος Ν.3463/2006, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην πεπίπη. 38 ηηρ παπ. 

1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016 

2. Σος άπθπος 72 ηος Ν.3852/10 (άπθπο 3 ηος Ν.4623/2019, άπθπο 10 παπ. 4 ηος 

Ν.4674/2020) 

3. Σος άπθπος 2 παπ.1 & 30 οπιζμοί και άπθπος 54 παπ.7 ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος 

Ν.4412/2016 

4. Συν άπθπυν 116 και 117 πος αθοπούν ζηην επιλογή ηυν διαδικαζιών ηος Ν. 4412/2016 

5. Συν άπθπυν 121 και 331 ηος Ν. 4412/2016 πος αθοπούν ζηιρ πποθεζμίερ διαδικαζιών 

ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν 

6. Σος άπθπος 43 ηος Ν. 4605/2019 για ηην ηποποποίηζη διαηάξευν ηος Ν. 4412/2016 

7. Σος άπθπος 206 παπ.1 ηος Ν.4555/2018, ζύμθυνα με ηο οποίο: «Γεν απαιηείηαι απόθαζη 

ηος δημοηικού ζςμβοςλίος για ηην εκκίνηζη ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ δημόζιαρ 

ζύμβαζηρ έπγος, ππομήθειαρ ή γενικήρ ςπηπεζίαρ. […]», 

 

και λαμβάνονηαρ ςπότη: 

1. Σην ςπ’ απιθ. 03/2020 Γιακήπςξη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & 

Πληποθοπικήρ για ηην ςπηπεζία με ηίηλο «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζηο πλαίζιο ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με ηίηλο 

«Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος Πάηπαρ» για ηη δημιοςπγία Ανοικηού Κένηπος Δμποπίος 

(Open Mall) ζηην πόλη ηηρ Πάηπαρ, ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑνΔΚ 2014-2020», ζςνολικού 

ποζού  44.640,00 € (ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24%) 

2. Σιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον οικείο ΚΑ: 60-7341.10003 ηος πποϋπολογιζμού ηος 

ηπέσονηορ έηοςρ 
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3. Σο ςπ’ απιθ. ππυη. 3368/11-03-2020 ππυηογενέρ αίηημα (ΑΓΑΜ: 20REQ006412046/11-

03-2020) ηηρ Γ/νζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ 

4. Σο ςπ’ απιθ. 3370/11-03-2020 Σεκμηπιυμένο Αίηημα ηος Ανηιδημάπσος 

Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών, Έπγυν Ππαζίνος, 

Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού εξοπλιζμού 

5. Σην ςπ’ απιθ. Β/831-2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Πολςεηούρ Τποσπέυζηρ (ΑΓΑ: 

ΩΓΛΝΩΞΙ-8Ι1 

 

1]  Δγκρίνει ηη διενέπγεια ηος ςνοπηικού Γιαγυνιζμού με ηίηλο «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ», ζηο πλαίζιο ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με 

ηίηλο «Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος Πάηπαρ» για ηη δημιοςπγία Ανοικηού Κένηπος Δμποπίος (Open 

Mall) ζηην πόλη ηηρ Πάηπαρ, ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑνΔΚ 2014-2020», πποϋπολογιζμού ζςνολικού 

ποζού 44.640,00€ (ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24%), ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθ. 3/2020 Γιακήπςξη ηηρ 

Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ. 

 

2]  Δγκρίνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ ζύμθυνα με ηα αναθεπόμενα 

ζηο Παπάπηημα Ι (Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ) 

ηος ηεύσοςρ διακήπςξηρ. 

 

3]  Καηαρηίζει και ζσνηάζζει ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού με 

ηίηλο «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ» ζηο πλαίζιο 

ηηρ εγκεκπιμένηρ Ππάξηρ με ηίηλο «Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος Πάηπαρ» για ηη δημιοςπγία 

Ανοικηού Κένηπος Δμποπίος (Open Mall) ζηην πόλη ηηρ Πάηπαρ, ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑνΔΚ 

2014-2020» με βάζη ηο ιζσύον νομικό και θεζμικό πλαίζιο πος πεπιγπάθεηαι ζηο ηεύσορ 

διακήπςξηρ και με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη 

πποζθοπά, βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ και σπογράθει ηο ζσεηικό ηεύσορ ηηρ 

διακήπςξηρ. 

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                    Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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