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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 2α Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 19/29-5-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Α)
Έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ: «Ζιεθηξνθσηηζκφο ζηνψλ θαη ηκήκαηνο
νδνχ Καλαθάξε», Β) Καηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσξηλφ
κεηνδφηε», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 6366/28-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ
ππ’ αξηζ. 5877/20-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Α)
Έγθξηζε ή κε ηνπ 2νπ Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκφο ηνψλ θαη
ηκήκαηνο νδνχ Καλαθάξε», Β) Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσξηλφ
κεηνδφηε΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 2ν Πξαθηηθφ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο θαη
Καηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκφο ηνψλ θαη ηκήκαηνο νδνχ Καλαθάξε»
πξνυπνινγηζκνχ 719.200,00€ (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 22/01/2020 ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε
δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (565/2019 Α.Ο.Δ. & ΑΓΑΜ:19PROC006058766 2019-012-18). - Με ηελ
ππ’ αξηζ. 2.183 Β (ΑΓΑ 7ΥΡΟΧΞΗ-ΛΥΞ) Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο
δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 20.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7325.00001 ζην ζθέινο ησλ
εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 486Β (ΑΓΑ
Χ7ΑΑΧΞΗ-1ΤΒ) Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ
100.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7325.00001 ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. - Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’
αξηζκ92/12-02-2020 ( ΑΓΑ:ΦΞΕ1ΧΞΗ-Ε7Γ) απφθαζε, ελέθξηλε ην 1ν Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο
Γεκνπξαζίαο ηνπ ππφςε έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 17/02/2020 (14:24:45). Καηά ηεο απφθαζεο
απηήο δελ θαηαηέζεθε έλζηαζε θαη αθνινχζσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’
αξηζκ.10841/06-03-2020 έγγξαθφ ηεο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά
ησλ άξζξσλ 23.2 – 23.9 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. – Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ ηνλ ππ’αξίζκ.πξση.12242/13-03-2020ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά
εκπξφζεζκα θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ.12239/13-03-2020 αίηεζε παξάηαζεο ππνβνιήο ηεο
βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ελφο εθ ησλ έξγσλ ηνπ θαζψο ήηαλ πξνζσξηλά αδχλαηε ε
έθδνζή ηνπ ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID -19 ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
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ππεξεζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΔΦΚΑ Ναππάθηνπ. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ κε ην ππ’ αξηζ.
86967/14-04-2020έγγξαθφ ηεο έθαλε δεθηή ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ
δηθαηνινγεηηθνχ ην νπνίν θαη θαηέζεζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κε ην ππ’ αξηζ. 16263/07-05-2020
(06/05/2020 22:18:49κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ). - Καηά ηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ δηαπηζηψζεθε φηη ηα δηθαηνινγεηηθά
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ είλαη πιήξε θαη άξηηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζην απφ 19-05-2020
2νΠξαθηηθφ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. - χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
2ν Πξαθηηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλαδφρνπ επξέζεζαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ε
Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα«TESPA E.E-ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ» κε κέζε έθπησζε 63,00% θαη ζπλνιηθφ πνζφ πξνζθνξάο 214.600,00€ ρσξίο
ΦΠΑ θαη 266.104,00€ κε ΦΠΑ. - Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα
κε ην Ν3852/2010 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε - 1) ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ
Πξαθηηθνχ ηνπ έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκφο ηνψλ θαη ηκήκαηνο νδνχ Καλαθάξε». - 2) Σελ
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ «Ζιεθηξνθσηηζκφο ηνψλ θαη ηκήκαηνο νδνχ
Καλαθάξε», πξνυπνινγηζκνχ 719.200,00€ (κε ΦΠΑ) ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «TESPA E.EΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ» κε κέζε έθπησζε 63,00% θαη ζπλνιηθφ
πνζφ πξνζθνξάο 214.600,00€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 266.104,00€ κε ΦΠΑ. - 3) ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ
ιφγσ απφθαζεο καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζε θάζε
πξνζθέξνληα πιελ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο». Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 19-5-2020 2ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ «Ζιεθηξνθσηηζκφο ζηνψλ θαη ηκήκαηνο νδνχ Καλαθάξε»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.
4674/2020) θαη ην Ν. 4412/2016,
1]
Δγκρίνει ην απφ 19-5-2020 2ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ηνπ έξγνπ
«Ζιεθηξνθσηηζκφο ζηνψλ θαη ηκήκαηνο νδνχ Καλαθάξε», πξνυπνινγηζκνχ 719.200,00 € (κε
ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 22-01-2020, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (ΑΓΑΜ:
ΑΓΑΜ:19PROC006058766 2019-012-18 θαη αξηζ. 565/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο).
2]
Καηακσρώνει ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Ζλεκηροθωηιζμός ζηοών
και ημήμαηος οδού Κανακάρη», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «TESPA E.E-ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ» με μέζη έκπηωζη 63,00% θαη ζσνολικό ποζό προζθοράς
214.600,00 €, τωρίς ΦΠΑ θαη 266.104,00 €, με ΦΠΑ.
3]
Κοινοποιεί ηελ παξνχζα απφθαζε, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζε θάζε πξνζθέξνληα πιελ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο».
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
Διευκρινίζεται ότι:
Με ηελ ππ’ αξηζ. 2.183 Β (ΑΓΑ 7ΥΡΟΧΞΗ-ΛΥΞ) Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο
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Τπνρξέσζεο δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7325.00001 ζην
ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ.
486 Β (ΑΓΑ Χ7ΑΑΧΞΗ-1ΤΒ) Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο δεζκεχηεθε
πίζησζε πνζνχ 100.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7325.00001 ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 92/12-02-2020
(ΑΓΑ:ΦΞΕ1ΧΞΗ-Ε7Γ) απφθαζή ηεο, ελέθξηλε ην 1ν Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ
ππφςε έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 17/02/2020 (14:24:45). Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ
θαηαηέζεθε έλζηαζε θαη αθνινχζσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’ αξηζ. 10841/06-032020 έγγξαθφ ηεο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 23.2 –
23.9 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνλ ππ’ αξηζ. πξση.12242/13-032020 ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά εκπξφζεζκα θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 12239/1303-2020 αίηεζε παξάηαζεο ππνβνιήο ηεο βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ελφο εθ ησλ
έξγσλ ηνπ θαζψο ήηαλ πξνζσξηλά αδχλαηε ε έθδνζή ηνπ ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ
θνξσλντνχ COVID -19 ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΔΦΚΑ
Ναππάθηνπ. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ κε ην ππ’ αξηζ. 86967/14-04-2020έγγξαθφ ηεο έθαλε δεθηή
ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθνχ ην νπνίν θαη θαηέζεζε ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο κε ην ππ’ αξηζ. 16263/07-05-2020 (06/05/2020 22:18:49 κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ).
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ δηαπηζηψζεθε φηη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ είλαη πιήξε θαη άξηηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζην απφ
19-05-2020 2ν Πξαθηηθφ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 2ν Πξαθηηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλαδφρνπ επξέζεζαλ
πιήξε θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ.
Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρωμένη
Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ.
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