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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 23η Ηοςνίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 22/19-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζηρ ζςνεδπίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 6] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 1 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 382/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 383/2020).
Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 384/2020).
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. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ:
«Καηαζθεπή ελδηάκεζεο δεμακελήο άξδεπζεο ηεο Σ.Κ. Σζνπθαιετθσλ», (ζρεηηθφ ην
ππ’ αξηζ. 7415/16-6-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7369/16-62020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερληθήο
Τπνζηήξημεο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ
θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗ ΣΚ
ΣΟΤΚΑΛΔΨΚΧΝ»΄΄ - αο ζηέιλνπκε ην 1ν Πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗ ΣΚ
ΣΟΤΚΑΛΔΨΚΧΝ», πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00€ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. θαη
κεηά ηε ζηξνγγπινπνίεζε ζε αθέξαηα επξψ κε ηελ Δγθ.36/13-12-2001) κε ην
ζχζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ
Ν. 4412/2016. - Σν αλσηέξσ έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ (ΚΑ
25-7326.00001). - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ.
161/2020 (ΑΓΑ: ΦΓΙΔΧΞΙ-484) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζε
ηελ 9ε ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:00 π.κ. ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ απφ ηνλ Ν.4497/2017
κε ην άξζξν 107, θαη πξνρψξεζε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ελ ιφγσ
έξγν, ην νπνίν θέξεη ηνλ ειεθηξνληθφ αξηζκφ 89846 ζην ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη
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ζπλέηαμε ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. - αο ελεκεξψλνπκε φηη πξνηείλεηαη σο
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
«ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ» κε ζχλνιν δαπάλεο έξγνπ
θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ 20.080,66 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη κέζε έθπησζε Δκ=17,00%.
- Μεηά ηα παξαπάλσ, παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ηελ §4 ηνπ άξζξνπ 100 θαη
ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016, λα ιάβεηε απφθαζε εάλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί αζπλήζηζηα
ρακειψλ πξνζθνξψλ (πςειέο εθπηψζεηο). ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο: *Να εγθξίλεηε ην 1ν Πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην νπνίν
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε: «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ» κε ζχλνιν δαπάλεο έξγνπ θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ:
20.080,66 € (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη κέζε έθπησζε Δκ=17,00%. -*Σελ πξφζθιεζε ηνπ
κεηνδφηε γηα ηελ ππνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. - Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ πξνζήιζε ζηε
ζπλεδξίαζε ε θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ
αξκφδην ππεξεζηαθφ παξάγνληα, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηήΑληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 11-6-2020 1ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα
ην έξγν: «Καηαζθεπή ελδηάκεζεο δεμακελήο άξδεπζεο ηεο Σ.Κ. Σζνπθαιετθσλ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) θαη ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 100 θαη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016, εγκπίνει ηα θάησζη:
Α]
Γεν ζςνηπέσοςν νη ιφγνη εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ
Ν.4412/2016 πεξί αζπλήζηζηα ρακειψλ πξνζθνξψλ (πςειέο εθπηψζεηο) γηα ην
έξγν: «Καηαζθεπή ελδηάκεζεο δεμακελήο άξδεπζεο ηεο Σ.Κ. Σζνπθαιετθσλ».
Β]
1)
Δγκπίνει ην απφ 11-6-2020 1ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ
έξγνπ: «Καηαζκεςή ενδιάμεζηρ δεξαμενήρ άπδεςζηρ ηηρ Σ.Κ. Σζοςκαλεϊκων»,
πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00€ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. θαη κεηά ηε
ζηξνγγπινπνίεζε ζε αθέξαηα επξψ κε ηελ Δγθ.36/13-12-2001), κε ην ζχζηεκα
πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν.
4412/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν πποζωπινόρ μειοδόηηρ αναδεικνύεηαι ε
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε: «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟΤ»
κε ζχλνιν δαπάλεο έξγνπ θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ: 20.080,66 € (σωπίρ Φ.Π.Α.) θαη
μέζη έκπηωζη Δμ=17,00%.
2]
Καλεί ηε κεηνδφηξηα ε.ε. «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ
ΔΤΘΤΜΗΟΤ», λα ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά.

ΣΟΤ

Διευκρινίζεται ότι:
Σν αλσηέξσ έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ (ΚΑ 25-
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7326.00001).
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 161/2020 (ΑΓΑ:
ΦΓΙΔΧΞΙ-484) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζε ηελ 9ε ηνπ κήλα
Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:00 π.κ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ απφ ηνλ Ν.4497/2017 κε ην άξζξν
107, θαη πξνρψξεζε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ελ ιφγσ έξγν, ην νπνίν θέξεη ηνλ
ειεθηξνληθφ αξηζκφ 89846 ζην ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζπλέηαμε ην αλσηέξσ
πξαθηηθφ.
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ

