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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 14
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 14/10-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Επιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε - Βαγελά, Νηθόιανο 

Παπαδεκάηνο, Μαξία Φηινπνύινπ θαη Πέηξνο Φσκάο δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, 

αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Α) Έγθξηζε ή κε ηνπ 2
νπ 

Πξαθηηθνύ 

(ΠΡΑΚΣΙΚΟ Β΄ΦΑΗ) Καηαθύξσζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING - ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ», Β) Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

δηαγσληζκνύ ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε», (ζρεηηθό ην αξηζ. 4245/8-4-2020 δηαβηβαζηηθό 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4118/6-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Α) Έγθξηζε ή κε ηνπ 2
νπ 

Πξαθηηθνύ 

(ΠΡΑΚΣΙΚΟ Β΄ΦΑΗ) Καηαθύξσζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING- ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ», Β) Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

δηαγσληζκνύ ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 2
ν
 Πξαθηηθό 

(Β΄ΦΑΗ)Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο θαη Καηαθύξσζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ – 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING- ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ» πξνϋπνινγηζκνύ 

3.145.000,00€ (κε Φ.Π.Α) πνπ έγηλε ζηηο 03/12/2019 ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (393/2019 Α.Ο.Δ. & ΑΓΑΜ:19PROC005781222 2019-10-31). - Με 

ηελ ππ’ αξηζ. 1.691 Β/17-7-2019 (ΑΓΑ 60ΤΥΧΞΙ-ΓΚΚ) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 3.145.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-

7341.73213 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2019  θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 65Β (ΑΓΑ 6ΝΝΗΧΞΙ-ΓΜΦ) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 629.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73213 

ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. - Η 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 65/04-02-2020(ΑΓΑ:9Γ9ΤΧΞΙ-

7ΞΥ) απόθαζε, ελέθξηλε ην 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππόςε έξγνπ, ηελ 
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νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 07/02/2020 (08:03:37). Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ θαηαηέζεθε 

έλζηαζε θαη αθνινύζσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’ αξηζκ.8522/21-02-2020 

έγγξαθό ηεο, ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 23.2 – 

23.9 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 

ηνλ ππ’αξηζκ.πξση.11002/06-03-2020 ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

εκπξόζεζκα θαη αθνινύζεζε ν έιεγρνο απηόο θαηά ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε ηνπ 

έξγνπ. Η δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζην από 03/04/2020 

2
ν
Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - ύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην 2
ν
 Πξαθηηθό (Β΄ΦΑΗ) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλαδόρνπ επξέζεζαλ 

πιήξε θαη ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε 

Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Κ/ΞΙΑ 

ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» κε κέζε έθπησζε 24,49% θαη ζπλνιηθό 

πνζό πξνζθνξάο 1.915.079,90€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 2.374.699,08€ κε ΦΠΑ. - Μεηά ηα 

παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε - 1) ηελ έγθξηζε ηνπ 2
νπ

 Πξαθηηθνύ ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING- ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ» - 2) Σελ 

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING- ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ», πξνϋπνινγηζκνύ 3.145.000,00€ (κε ΦΠΑ) 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Κ/ΞΙΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» κε κέζε 

έθπησζε 24,49% θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 1.915.079,90€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

2.374.699,08€ κε ΦΠΑ. - 3) ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο καδί κε αληίγξαθν 

όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζε θάζε πξνζθέξνληα πιελ ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο». Καηά ηεο απόθαζεο απηήο 

ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Η Οικονομική Επιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Φώηηνο 

Γεκαθόπνπινο δήισζε «απνρή», ν θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό», ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο 

αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή υήθο, λογίζεηαι φς παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα 

ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν 

σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

(5 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 

παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) θαη ην Ν. 4412/2016,  

 

1] Εγκρίνει ην από 3-4-2020 2
ν
 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΠΕΡΘΟΥΗ CAMPING - ΕΛΟΤ ΑΓΤΘΑ», 
πξνϋπνινγηζκνύ 3.145.000,00 € (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 3-12-2019, ζύκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (ΑΓΑΜ:19PROC005781222 2019-10-31 θαη αξηζ. 

393/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο). 
 

2] Καηακσρώνει ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: ΑΝΑΠΛΑΗ – 

ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΠΕΡΘΟΥΗ CAMPING - ΕΛΟΤ ΑΓΤΘΑ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
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«Κ/ΞΘΑ ΕΡΓΟΔΤΝΑΜΘΚΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΕ-ΜΣ ΑΣΕ» με μέζη έκπηφζη 24,49% θαη 

ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 1.915.079,90€, τφρίς ΦΠΑ θαη 2.374.699,08€, με ΦΠΑ.                

 

3] Κοινοποιεί ηελ παξνύζα απόθαζε, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζε θάζε πξνζθέξνληα, πιελ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο».  

 

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή έλζηαζε θαηά ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

 Διεσκρινίζεηαι όηι: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.691 Β/17-7-2019 (ΑΓΑ 60ΤΥΧΞΙ-ΓΚΚ) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 3.145.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-

7341.73213 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 65Β (ΑΓΑ 6ΝΝΗΧΞΙ-ΓΜΦ) Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 629.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73213 ζην ζθέινο 

ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 65/04-02-2020 

(ΑΓΑ:9Γ9ΤΧΞΙ-7ΞΥ) απόθαζε, ελέθξηλε ην 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ 

ππόςε έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 07/02/2020 (08:03:37). Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ 

θαηαηέζεθε έλζηαζε θαη αθνινύζσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’ 

αξηζ.8522/21-02-2020 έγγξαθό ηεο, ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 23.2 – 23.9 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηνλ ππ’ αξηζ. 

πξση.11002/06-03-2020 ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά εκπξόζεζκα θαη 

αθνινύζεζε ν έιεγρνο απηόο θαηά ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. Η δηαδηθαζία 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζην από 03/04/2020 2
ν 

Πξαθηηθό 

Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.  

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 2
ν
 Πξαθηηθό (Β΄ ΦΑΗ) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

αλαδόρνπ επξέζεζαλ πιήξε θαη ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ. 

 

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρφμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 

 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                       Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΕΩΡΓΘΟ ΜΑΓΘΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

ΑΔΑ: 6ΦΨΨΩΞΙ-7ΘΙ
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