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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην 22
ν
/2020 Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλωλ. 

 
Θέκα 2

ν
: Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 2 Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο ‘’Δηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξωζεο’’    

                θαη Καηαθύξωζε ηνπ Δηαγωληζκνύ ηνπ Έξγνπ «Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ     
                ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν     
                απνρέηεπζεο ηεο πόιεο»..   
  

    ηνλ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ, εκέξα Πέκπηε, ηνπ έηνπο 2020 θαη ώξα 12:00, 
ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κε ηε ρξήζε 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 55/11-03-2020), ύζηεξα 
από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3742/19-08-2020 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε 
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
77 ηνπ Ν. 4555/2018.  
 

             Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα εθηά (7)  
        παξαθάησ κέιε : 
 

                                            ΠΑΡΟΝΣΕ                                       ΑΠΟΝΣΕ 
1. ππξίδωλ Υξ. Πνιιάιεο (Πξόεδξνο) 
2. ππξίδωλ Λεζηώηεο 
3. ωηήξηνο νύριαο 
4. Κωλζηαληίλνο Λίηζαο 
5. Μαξία Μέιινπ 
6. Κωλζηαληίλνο Παηνπιηάο  
7. ππξίδωλ Καξλέδεο 

 

                           Οπδείο 
                             

     
                         
 

        Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηε γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηπιηαλή ηακαηέινπ, ηαθηηθή ππάιιειν 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ.      

 
        Ο Πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην δεύηεξν (2

ν
) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν : ‘’Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 

2 Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο ‘’Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο’’ θαη Καηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ 
Έξγνπ «Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην 
«ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο»’’, αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο όηη : 
 

ην ελ ιόγσ Πξαθηηθό 2, ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 
πξνζθνξώλ γηα ηνλ σο άλσ δεκόζην αλνηρηό ειεθηξνληθό Γηαγσληζκό, πνπ αθνξά ην πξναλαθεξόκελν 
Έξγν, πξνϋπνινγηζκνύ 125.806,45 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ 
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..) κε Α/Α  84044, ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. πξση. 3917/01-08-2019 θαη κε ΑΓΑΜ: 19PROC005380942 2019-08-01 Δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ 
καο.  
 
        Θέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. :  

 
α) Σελ ππ’ αξηζκ. 111/2016 Μειέηε, πνπ ζπληάρζεθε από ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Νεζησηηθώλ 
Γήκσλ (Σ.Σ.Τ.Ν.Γ.) ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (Π.Δ.) Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη ζεσξήζεθε αξκνδίσο θαη αθνξά ηελ «Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο 
κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο 
πόιεο», πξνϋπνινγηζκνύ 125.806,45 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%). 

 
β) Σελ ππ’ αξηζκ. 133/2017 Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ (ΑΓΑ: 62ΑΧΧΗΛ-
Ρ9Φ) κε ζέκα : ‘’Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 111/2016 επηθαηξνπνηεκέλεο Μειέηεο γηα ην έξγν κε ηίηιν 
«Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ 
ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο». 

ΑΔΑ: ΨΖΕ5ΩΗΛ-1ΟΜ
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γ) Σελ ππ’ αξηζκ. 25/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ (ΑΓΑ: 
ΦΔ8ΔΧΗΛ-ΥΜΙ) κε ζέκα : ‘’Φήθηζε όξσλ δηαθήξπμεο γηα ην έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή αγωγνύ 
απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε 
ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο» γηα ηε δηελέξγεηα αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο 
πιαηθόξκαο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην ελ ιόγσ Έξγν, πξνϋπνινγηζκνύ 125.806,45 
€  (πιένλ  Φ.Π.Α. 24%), όπνπ θαη εγθξίλνληαη νη όξνη ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ απαηηνύκελνπ -
απηνύ- δηαγσληζκνύ. 

 
δ) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3917/01-08-2019 θαη ΑΔΑΜ: 19PROC005380942 2019-08-01 Δηαθήξπμε ηνπ 
Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, αλνηρηήο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κέζσ Δ..Η.ΓΗ.. γηα ηελ 
επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο 
κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο 
πόιεο»,,   πξνϋπνινγηζκνύ 125.806,45 €  (πιένλ Φ.Π.Α. 24%).  

 
ε) Σν ππ’ αξηζκ. Πξαθηηθό Θ ηεο από 12-09-2019 θαη ελ ζπλερεία ηεο από 27-09-2019 ‘’Απνζθξάγηζεο & 
Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ’’, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία 
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 37/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ (ΑΓΑ: Φ271ΧΗΛ-5ΥΝ). 

 
ζη) Σελ ππ’ αξηζκ. 54/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ (ΑΓΑ: 

Χ0ΔΓΧΗΛ-ΚΤ) κε ζέκα : ‘’Έγθξηζε πξώηνπ (1
νπ

) Πξαθηηθνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν:  «Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ 

ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο»,, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ 

αξκόδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο, γηα ηνλ δεκόζην αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ 

«Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ 

ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο», πξνϋπνινγηζκνύ 125.806,45 €  (πιένλ 

Φ.Π.Α.), πνπ δηελεξγήζεθε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κε Α/Α 84044 θαη ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3917/01-08-2019 θαη κε ΑΓΑΜ: 19PROC005380942 2019-08-01 Γηαθήξπμε.  

 

ηελ πξναλαθεξόκελε ππ’ αξηζκ. 54/2019 Απόθαζε Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κε απόιπηε 
πιεηνςεθία, απνθαζίζζεθε όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή :   

1. Εγκπίνει ηο ππώηο (1
ο
) ππακηικό ηος διαγωνιζμού, πος διεξήσθη ζηιρ 12-09-2019 και 

ολοκληπώθηκε ζηιρ 27-09-2019, για ηην ανάδειξη αναδόσος ηος έπγος «Καηαζκεςή αγωγού 

αποσέηεςζηρ για ηην ζύνδεζη ηηρ μονάδαρ επεξεπγαζίαρ νεπού ζηο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΙ» 

Γαλαηά με ηο δίκηςο αποσέηεςζηρ ηηρ πόληρ», πποϋπολογιζμού 125.806,45 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

 

2. Αποδέσεηαι ωρ πποζωπινό μειοδόηη για ηην ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ ηος διαγωνιζμού, ηον 

οικονομικό θοπέα με επωνςμία «ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ», πος πποζέθεπε έκπηωζη 

ζαπάνηα δύο και ηπιάνηα ηοιρ εκαηό (42,30 %), δίνονηαρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή. 

 

3. Αποππίπηει από ηο διαγωνιζμό, ηον οικονομικό θοπέα με επωνςμία ‘’ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ’’.  

 
δ) Σν ππ’ αξηζκ. Πξαθηηθό 2, πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 03-08-2020 (ε νπνία δηαθόπεθε), πνπ 
ζπλερίζηεθε ζηηο 07-08-2020, από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. 37/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ (ΑΓΑ: Φ271ΧΗΛ-
5ΥΝ), γηα ηνλ ΄΄Έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ κέρξη θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ 
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε θαη ηνλ έιεγρν απηώλ, ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη θαηόπηλ ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνύ θιεηζηνύ θαθέινπ 
κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο, πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο “ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ", 
σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο’’, ην νπνίν έρεη σο αθνινύζσο : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΖΕ5ΩΗΛ-1ΟΜ
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ΠΡΑΚΣΘΚΟ 2 
Σεο δηελέξγεηαο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ : 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΧΓΟΤ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΘΚΣΤΟ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ, 
πξνϋπνινγηζκνύ 125.806,45 εσρώ (πιέολ Φ.Π.Α. 24%). 

 

   ην Πέξακα ηελ 03-08-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ., ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.), πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 37/2019 (ΑΔΑ:Φ271ΧΗΛ-5ΥΝ) απόθαζε 

Οηθολοκηθής Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Σροηδελίας - Μεζάλωλ, όπσο απηή είρε πξνθύςεη από 

ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε κέζσ ΜΖΜΔΓ.  
 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΑ ΕΡΕΜΕΣΑΚΗ ηνπ θιάδνπ ΠΕ Αρτηηεθηόλωλ Μεταληθώλ - Δήκος 

Περάκαηος, σο Σαθηηθό κέινο (Πξόεδξνο).  

2. ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ ΥΑΣΖΗΓΕΧΡΓΘΟΤ ηοσ θιάδοσ ΠΕ Μεταλοιόγωλ Μεταληθώλ – Δήκος 

Περάκαηος, σο Σαθηηθό κέινο.  

3. ΑΓΓΕΛΘΚΗ ΠΡΕΚΕΣΕ ηνπ θιάδνπ ΠΕ Αρτηηεθηόλωλ Μεταληθώλ - Δήκος Περάκαηος, σο 

Σαθηηθό κέινο.  

 

    Έξγν ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε, ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηαδηθαζηώλ κέρξη θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε θαη ν 

έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απηώλ, πνπ ππεβιήζεζαλ ζηνλ Ζιεθηξνληθό Αλνηθηό Γηαγσληζκό κε 

αύμνληα αξηζκό (Α/Α) ζπζηήκαηνο: 84044 θαη ηίηιν έξγνπ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΧΓΟΤ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟ 

«ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΘΚΣΤΟ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ. 

 

    Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε έιαβε ππ’ όςηλ:  

 

1. ηε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ κε αξ. πξση. 3917 / 01-08-2019 (Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ) 

(ΑΓΑΜ: 19PROC005380942 2019-08-01),  
 

2. ηελ ππ’ αξηζκ. 25/2019 (ΑΓΑ: ΦΔ8ΔΧΖΛ-ΥΜΗ) Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ,  
 

3. ηελ ππ’ αξηζκ. 54/2019 (ΑΓΑ: Χ0ΔΓΧΖΛ-ΚΤ) Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθό Η ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλαθεξύρζεθε 

σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο, κε ηελ επσλπκία: «ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. 

ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ»,  
 

4. ην κε αξ. πξση. 2613 / 25-06-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κε ην νπνίν 

κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ πξνζθιήζεθε ν πξνζσξηλόο 

αλάδνρνο γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο,  
 

5. ηελ από 03/07/2020 ππνβνιή από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ, ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο,  
 

6. ην από 07/07/2020 έγγξαθν (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ηνπ από 03/07/2020 εγγξάθνπ) ηνπ 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ (κε αξ. πξση. Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ 2857 / 07-07-2020), κε ην 

νπνίν πξνζθόκηζε ζε έληππε κνξθή κέζα ζε θιεηζηό θάθειν ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4.2 ηεο Γηαθήξπμεο (ηα νπνία ηα είρε 

ππνβάιιεη εκπξόζεζκα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ) θαη κε ην νπνίν επίζεο 

αηηείηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ ηα 

νπνία ηζρύνπλ ζήκεξα, ιόγσ θαζπζηέξεζεο έθδνζήο ηνπο από ηελ αλσηέξσ Τπεξεζία (πξνο 

ηεθκεξίσζε ησλ παξαπάλσ, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππέβαιιε ην απνδεηθηηθό ππνβνιήο αίηεζεο 

ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θαζώο θαη ην απνδεηθηηθό αλαδήηεζεο αίηεζήο ηνπο, ηα νπνία ειήθζεζαλ 

απηόκαηα από ην ζύζηεκα),  
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7. ην κε αξ. πξση. 2865 / 08-07-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κε ην νπνίν 

εγθξίλεηαη ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ, γηα όζν 

ρξόλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο από ηηο αξκόδηεο αξρέο,  
 

8. ην από 10/07/2020 έγγξαθν ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ ππνβνιή 1 πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ην νπνίν ηζρύεη ζήκεξα θαη πεξηιακβάλεη όια ηα δεηνύκελα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά,  
 

9. ην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό.  

 

    Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνύ δηαπίζησζε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξνρώξεζε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη θαηόπηλ ζηελ απνζθξάγηζε θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνύ 

θιεηζηνύ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ, όπσο απηά είραλ θαηαηεζεί εκπξόζεζκα ζηηο 03/07/2020 ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή κε ην κε αξηζκ. πξση. 2857 / 07-07-2020 έγγξαθν (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ηνπ 

από 03/07/2020 εγγξάθνπ) ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππεβιήζεζαλ, είλαη 

ηα αθόινπζα:  

 

1. Σν ππ' αξηζκ. πξση. 281894/7-8-2019 αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ, ην νπνίν ίζρπε θαηά ην 

ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  
 

2. Σν ππ' αξηζκ. πξση. 177640/26-6-2020 αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ, ην νπνίν εθδόζεθε 

θαηόπηλ ηεο πξόζθιεζεο θαη ηζρύεη ζήκεξα.  
 

3. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 67252794/2-9-2019 θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε (ίζρπε 

θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο πξνζθνξάο).  
 

4. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 68830530/25-6-2020 θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε 

(εθδνζείζα θαηόπηλ ηεο πξόζθιεζεο θαη ηζρύεη ζήκεξα).  
 

5. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 4778/20-3-2019 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΣΜΔΓΔ λπλ ΔΦΚΑ (ίζρπε θαηά 

ην ρξόλν ππνβνιήο πξνζθνξάο).  
 

6. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 3775/17-3-2020 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΣΜΔΓΔ λπλ ΔΦΚΑ (ηζρύεη θαη 

ζήκεξα).  
 

7. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 1291/1-8-2019 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ γηα ζπκκεηνρή ζε 

δεκνπξαζίεο (ίζρπε θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο πξνζθνξάο).  
 

8. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 919/2-7-2020 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ γηα ζπκκεηνρή ζε 

δεκνπξαζίεο (εθδνζείζα θαηόπηλ ηεο πξόζθιεζεο θαη ηζρύεη ζήκεξα).  
 

9. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 144162/19-3-2020 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ έξγνπ ζην Γήκν Αγίσλ 

Αλαξγύξσλ —Κακαηεξνύ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ θαη ζπλδέζεσλ αθηλήησλ» 

κε Α.Μ.194/2017 (ηζρύεη ζήκεξα).  
 

10. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 144176/19-3-2020 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ έξγνπ ζην Γήκν 

Γαιαηζίνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή νδνύ Φηινζέεο (Υαξ. Σξηθνύπε-Γξπόπηδνο)» (ηζρύεη ζήκεξα).  
 

11. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 144190/19-3-2020 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ έξγνπ ζην Γήκν 

Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ θαη ζπλδέζεσλ αθηλήησλ» κε 

Α.Μ.57/2019 (ηζρύεη ζήκεξα).  
 

12. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 144196/19-3-2020 αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ έξγνπ ζην Γήκν 

Λεπθάδαο κε ηίηιν: «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθώλ νδώλ Γ. Δ. Απνιισλίσλ» (ηζρύεη ζήκεξα).  
 

13. Ζ από 03-07-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή 

ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, 

όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  
 

14. Ζ από 03-07-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ όηη δελ έρνπλ εθδνζεί πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ, ζε ρξνληθό δηάζηεκα 2 εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο. Ζ δήισζε απηή αληηθαζηζηά ηε 

βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ & πληνληζκνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ 

(.ΔΠ.Δ.), δηόηη δελ είλαη εθηθηό αθόκα λα εθδνζεί θαη ζύκθσλα θαη κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζην 

ππ' αξ. πξση. 2210/19-4-2019 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Μειεηώλ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ: 

66ΓΠΟΞΣΒ-Ε9Κ), αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.  
 

15. Σν ππ' αξηζκ. πξση. 21096/2-8-2019 πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πηώρεπζεο. 
 

16. Σν ππ' αξηζκ. 9448/25-7-2019 πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεσο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  
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17. Σν ππ' αξηζκ. 49740/29-7-2019 πηζηνπνηεηηθό πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ πησρεπηηθήο 

απόθαζεο.  
 

18. Σν ππ' αξηζκ. 49741/29-7-2019 πηζηνπνηεηηθό πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο 

ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο.  
 

19. Σν ππ' αξηζκ. 222999/9-7-2020 πηζηνπνηεηηθό πεξί κε: πηώρεπζεο – δήισζεο παύζεο 

πιεξσκώλ, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, ζπλδηαιιαγήο – εμπγίαλζεο, ππαγσγήο α) ζηελ έθηαθηε 

δηαδηθαζία ξύζκηζεο ππνρξεώζεσλ, β) ζε θαζεζηώο εηδηθήο δηαρείξηζεο.  
 

20. Αληίγξαθν ησλ ζηνηρείσλ ελεξγνύο επηρείξεζεο από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΑΑΓΔ) κε εκεξνκελία έθδνζεο 25-6-2020.  
 

21. Ζ από 3-7-2020 ππεύζπλε δήισζε όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ νη νξηδόκελνη ιόγνη απνθιεηζκνύ ζηηο πεξηπηώζεηο α έσο θαη ε (εθηόο ηεο β) ηεο 

παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο Γηαθήξπμεο (γηα ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο πξνζθνκίδνληαη 

ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά).  
 

22. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 6239/102163/6-3-2019 βεβαίσζε ηνπ ΣΔΔ γηα ηε κε θαηαδίθε ηνπ 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, νύηε γηα βαξύ 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ε νπνία ίζρπε θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  
 

23. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 6655/102163/19-3-2020 αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ ΣΔΔ, ε νπνία ηζρύεη 

ζήκεξα.  
 

24. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 293/15-2-2017 βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ κε αξηζκό ΜΔΔΠ 30452. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πηπρίν εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ηζρύ κέρξη 31-12-2020, βάζεη ηνπ άξζξνπ 188 

ηνπ Ν.4635/2019.  
 

25. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 24246/2017/16-3-2018 βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΚ κε αξηζκό ΜΔΚ 

37561.  
 

26. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 146381/102163/27-12-2019 βεβαίσζε ελεκεξόηεηαο ηνπ ΣΔΔ.  
 

27. Ζ από 4-9-2019 ππεύζπλε δήισζε κε αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππόινηπν έξγσλ ζηνπο 

Γήκνπο Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, Γαιαηζίνπ θαη ην ζπλνιηθό αλεθηέιεζην (ίζρπε θαηά ην 

ρξόλν ππνβνιήο πξνζθνξάο).  
 

28. Ζ από 3-7-2020 ππεύζπλε δήισζε κε αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππόινηπν έξγσλ ζηνπο 

Γήκνπο Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, Γαιαηζίνπ, Λεπθάδαο θαη ην ζπλνιηθό αλεθηέιεζην 

(ηζρύεη ζήκεξα).  
 

29. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 12877/20-6-2019 βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ θαη 

ζπλδέζεσλ αθηλήησλ» κε Α.Μ.194/2017, ε νπνία ίζρπε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  
 

30. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 7392/5-5-2020 βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ θαη 

ζπλδέζεσλ αθηλήησλ» κε Α. Μ. 194/2017, ε νπνία ηζρύεη ζήκεξα.  
 

31. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 23386/3-9-2019 βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γαιαηζίνπ γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Καηαζθεπή νδνύ Φηινζέεο (Υαξ. Σξηθνύπε - 

Γξπόπηδνο)», ε νπνία ίζρπε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  
 

32. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 11757/12-6-2020 βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γαιαηζίνπ γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Καηαζθεπή νδνύ Φηινζέεο (Υαξ. Σξηθνύπε - 

Γξπόπηδνο)», ε νπνία ηζρύεη ζήκεξα.  
 

33. Ζ ππ' αξηζκ. πξση. 7467/6-5-2020 βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ γηα ην έξγν κε Σίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ αθαζάξησλ θαη 

ζπλδέζεσλ αθηλήησλ» κε Α.Μ.57/2019, ε νπνία ηζρύεη ζήκεξα.  
 

34. Ζ από 5-5-2020 βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο γηα ην 

έξγν κε ηίηιν: «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθώλ νδώλ Γ.Δ. Απνιισλίσλ», ε νπνία ηζρύεη ζήκεξα.  
 

35. Ζ από 3-7-2020 ππεύζπλε δήισζε όηη δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξόζσπν ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη:  

 

Α) Σα δηθαηνινγεηηθά ππεβιήζεζαλ εκπξόζεζκα (ζηηο 03/07/2020, εληόο ηεο ηαρζείζαο 

πξνζεζκίαο από ηελ από 25-06-2020 πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο).  
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Β) Σα ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ ζην ηππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή.  
 

Γ) Ζ από 03-07-2020 ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ (δηθαηνινγεηηθό ππ΄ αξηζκ. 

14), ε νπνία αληηθαζηζηά ηε βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ & πληνληζκνύ 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ (.ΔΠ.Δ.), αλαθέξεη όηη δελ έρνπλ εθδνζεί πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ, ζε ρξνληθό δηάζηεκα 2 εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, ελώ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ε θξάζε: «… πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο». Δπίζεο ζα έπξεπε λα γίλεηαη 

αθξηβήο αλαθνξά ζην ζέκα ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ («…από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ 

ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο…»).  
 

Γ) Όια ηα ινηπά πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο, πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

άξζξσλ 22 θαη 23 ηεο Γηαθήξπμεο σο πξνο ην πεξηερόκελν, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο.  

 
   Μεηά ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ κε έγγξαθν ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο (ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν), κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ, θάιεζε ηνλ 

πξνζσξηλό αλάδνρν εληόο 5 εκεξώλ λα ππνβάιεη λέα δηνξζσκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε ππεύζπλε 

δήισζε, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Γ.  

 
   Καηόπηλ απηώλ, ε ζπλεδξίαζε δηαθόπεθε θαη ζπλερίζηεθε ηελ 07 / 08 / 2020, εκέξα Παξαζθεπή 

θαη ώξα 10,00 π.κ.  

 
   Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, αθνύ έιαβε ππ΄ όςηλ ην γεγνλόο όηη ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππέβαιιε 

εκπξόζεζκα κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ ηε δηνξζσκέλε θαη 

ζπκπιεξσκέλε (ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Γ) ππεύζπλε δήισζε, θάλεη 

απνδεθηά όια ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη 

γλσκνδνηεί νκόθσλα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ππέξ ηεο αλάδεημεο σο ηειηθνύ 

αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΧΓΟΤ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ ΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΣΟ 

ΔΘΚΣΤΟ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ κε Α/Α 

πζηήκαηνο 84044, ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα κε ηελ επσλπκία ‘ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ’, 

ν νπνίνο πξνζέθεξε ποζοζηό έθπηωζες 42,30 % ζηνλ πξνϋπνινγηζκό κειέηεο ηνπ έξγνπ, όπσο 

θαίλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά ζην ζύζηεκα.  

 

    Σν παξόλ ζπληάρζεθε ζε 5 πξσηόηππα αληίηππα θαη αθνύ δηαβάζηεθε, ππνγξάθεηαη θαηά ζεηξά 

από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Πέξακα, 07 / 08 / 2020 

 

Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 

 

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟ                                                             ΣΑ ΜΕΛΗ  

  ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΑ ΕΡΕΜΕΣΑΚΗ                            α) ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ ΥΑΣΖΗΓΕΧΡΓΘΟΤ 
  

                                                                                                β) ΑΓΓΕΛΘΚΗ ΠΡΕΚΕΣΕ 
 
 
        ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λ’ απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, επί ηνπ 
Πξαθηηθνύ 2, πνπ ζπληάρζεθε γηα ηνλ ελ ιόγσ Γηαγσληζκό. 

 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ηεο όια ηα 

παξαπάλσ θαζώο θαη : 
 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 
 

- ην πξναλαθεξζέλ Πξαθηηθό 2 ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, 
 

               - ηελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πνπ αθνξά ηελ «Καηαζθεπή αγωγνύ    
                 απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ»     
                 Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο»  

 

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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Απνθαζίδεη Οκόθωλα 

 
Θ. Εγθξίλεη ην αλσηέξσ Πξαθηηθό 2 ηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ Έξγνπ     
   «Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην  
   «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο», πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα    
   Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, πξνϋπνινγηζκνύ 125.806,45 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%). 

 
ΘΘ. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη αλαθεξύζζεη σο ηειηθό αλάδνρν ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν 
    «Καηαζθεπή αγωγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην      
    «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο» ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ,      
    ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα κε ηελ επσλπκία «ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ» κε πξνζθεξόκελν πνζνζηό     
    έθπηωζεο 42,30 % ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Μειέηεο ηνπ ελ ιόγσ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή     
    Πξνζθνξά ηνπ, πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο (Δ..Η.ΓΗ..) κε Α/Α 84044.   

 
ΘΘΘ.  Σν ωο άλω Πξαθηηθό απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 
ΘΘΘΘ. Σελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζηελ Ο.Γ.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ηνπ Γήκνπ     
      Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαζώο θαη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα πξνο εθηέιεζε. 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 100/2020. 

 
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 
              Ο Γήκαξρνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ                                    ΣΑ ΜΔΛΗ 

   θαη Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ.                                                         1. ππξίδσλ Λεζηώηεο                     
ππξίδσλ Υξ. Πνιιάιεο                                                                       2. σηήξηνο νύριαο 

 3. Κσλζηαληίλνο Λίηζαο 
 4. Μαξία Μέιινπ 
 5. Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 

                    6. ππξίδσλ Καξλέδεο 

 
 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΠΤΡΙΓΧΝ ΥΡ. ΠΟΛΛΑΛΗ 
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