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 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 10
ης

 Νοεμβρίοσ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 10
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 40/6-11-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΙΓΑΦ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθύθιην 

ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 798/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 808/2020). 

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

808/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 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. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 

ηνπ 1
νπ

 πξαθηηθνύ ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Απνπεξάησζε δηθηύνπ νδηθνύ 

ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ», 2) Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ άξζξσλ 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 

15615/5-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 15517/4-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-

Η/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄1) Έγθξηζε 1
νπ 

Πξαθηηθνύ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

έξγνπ «Απνπεξάησζε Γηθηύνπ Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ» 2) 

Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ άξζξσλ 23.2 έσο 

23.10 ηεο Γηαθήξπμεο΄΄ - Σαο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 1
ν
 Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Απνπεξάησζε Γηθηύνπ Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ 

Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ» κε πξνϋπνινγηζκό 1.846.213,87€ (κε Φ.Π.Α). πνπ έγηλε ζηηο 

20/10/2020 ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (411/09-07-2020 Α.Ο.Δ. & 

ΑΓΑΜ:20PROC007313719 2020-09-15). - Με ηελ ππ’ αξηζκ.1.084Β/25-05-2020 

(ΑΓΑ:6ΘΛ7ΨΞΙ-6Υ9) Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 

846.213,87€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62-7325.00000 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 

δηαπίζησζε ηελ εγθπξόηεηα ζπκκεηνρήο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. - Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο 

αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ» κε κέζε έθπησζε εμήληα έμη ηνηο εθαηό 

(66,00%) θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 506.219,93€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 627.712,71€ κε ΦΠΑ ν 
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νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

(άξζξν 14 δηαθήξπμεο) - Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο 

δηαθήξπμεο «Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή 

ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό 

αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε» 

κε ηελ πξνϋπόζεζε «όηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο, απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016». - Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2«ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα 

ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 

23.10 ηεο παξνύζαο». - Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην 

Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε ζηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε: - 1) 

Τελ ζεώξεζε ή κε θάπνησλ πξνζθνξώλ σο αζπλήζηζηα ρακειώλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο 

απάληεζεο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νξίνπ πάλσ από ην νπνίν νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ην 

ππεξβαίλνπλ ζα πξέπεη λα θιεζνύλ γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο - 2) Τελ έγθξηζε ηνύ 

1
νπ

 Πξαθηηθνύ αλνηρηήο δεκνπξαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 20
ε
/10/2020 θαη ηελ αλάζεζε ηε 

ζύκβαζεο γηα ην έξγν «Απνπεξάησζε Γηθηύνπ Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ 

Παηξώλ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.846.213,87€ (κε Φ.Π.Α) ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ» 

κε κέζε έθπησζε εμήληα έμη ηνηο εθαηό (66,00%) θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 506.219,93€ 

ρσξίο ΦΠΑ θαη 627.712,71€ κε ΦΠΑ - 3) Τελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ζε όινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο 

ηνπ έξγνπ. - 4) Τελ πξόζθιεζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 

άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ 

θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ην από 20-10-2020 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Απνπεξάησζε δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ 

Παηξώλ», 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) θαη ην 

Ν.4412/2016, εγκρίνει ηα θάησζη:  

 

Α] Γεν θεφρεί ηηο πξνζθνξέο γηα ην έξγν: «Απνπεξάησζε δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ 

Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ» σο αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 

Β] 

1] Δγκρίνει ην από 20-10-2020 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ, ηνπ έξγνπ: «Αποπεράηφζη δικηύοσ οδικού ηλεκηροθφηιζμού Βιοηετνικού 

Πάρκοσ Παηρών», κε πξνϋπνινγηζκνύ 1.846.213,76 € (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 20-10-2020, 

ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ  (ΑΓΑΜ:20PROC007313719 2020-09-15) θαη 

σο εθ ηνύηνπ ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγν ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

«ΑΝΟΓΟ Α.Σ.Δ» κε κέζε έθπησζε 66,00% θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 506.219,93 €, 

τφρίς ΦΠΑ θαη 627.712,71 € με ΦΠΑ.  

 

2] Κοινοποιεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  
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Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

3]  Καλεί ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΑΝΟΓΟ Α.Σ.Δ» λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 

άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.  

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Με ηελ αξηζ. 411/09-07-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη 

ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.084Β/25-05-2020 (ΑΓΑ:6ΘΛ7ΨΞΙ-6Υ9) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Υπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 846.213,87€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62-7325.00000 ζην 

ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε ηελ 

εγθπξόηεηα ζπκκεηνρήο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ» κε κέζε 

έθπησζε εμήληα έμη ηνηο εθαηό (66,00%) θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 506.219,93€ ρσξίο ΦΠΑ 

θαη 627.712,71€ κε ΦΠΑ ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο).  

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η 

Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο 

“εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε» κε ηελ 

πξνϋπόζεζε «όηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, 

απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ 

λ. 4412/2016». 

Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2«ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην 

πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

ηεο «Επηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 ηεο παξνύζαο». 

 

         

 

                  Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 
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