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Αριθμός  516    

30
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 1
ης

 επηεμβρίοσ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 30/28-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] Γεψξγηνο 

Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο – 

ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 507/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 508/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 509/2020). 

Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο,  απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 

521/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 523/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 528/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο - Αληηπξφεδξνο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ - ηαθηηθφ κέινο,  δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 3
νπ

 Πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, 

πεξί παξάηαζεο ηζρχνο πξνζθνξψλ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ 

ριννηάπεηα ζην γήπεδν αξαβαιίνπ» κε Α/Α 86420 (ΔΗΓΗ)», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 10473/5-8-

2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10279/3-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ 

Έξγνπ-Η/Μ - Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ 3
νπ

 Πξαθηηθνχ 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πεξί Παξάηαζεο Ιζρχνο πξνζθνξψλ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε & 

ηνπνζέηεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζην Γήπεδν αξαβαιίνπ» κε Α/Α 86420 (ΔΗΓΗ)΄΄ -  αο 

ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 3ν Πξαθηηθφ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πνπ 

αθνξά ηελ παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ γηα ην έξγν «Αληηθαηάζηαζε & ηνπνζέηεζε 

ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζην Γήπεδν αξαβαιίνπ» πξνυπνινγηζκνχ 351.500,00€ (κε ΦΠΑ 24%) 

πνπ έγηλε ηελ 09-01-2020 ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 
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2 

 

(ΑΓΑΜ:19PROC0058863753 2019-11-21) - Η έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ 

δεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιφγσ  έξγνπ έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 489/22-10-2019 (ΑΓΑ ΦΚΓΧΞΙ-Θ2) 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Γηα ηνλ δηαγσληζκφ έσο ζήκεξα έρνπλ 

εθδνζεί νη παξαθάησ απνθάζεηο: - 1. Η ππ’ αξηζ. 122/19-02-2020 (ΑΓΑ:6Τ93ΧΞΙ-5ΙΚ) απφθαζε 

Ο.Δ. πνπ ελέθξηλε ην 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππφςε έξγνπ(04-02-2020). - 2. 

Η ππ’ αξηζ. 234/28-04-2020 (ΑΓΑ:ΧΥΓΧΧΞΙ-ΡΘ7) απφθαζε Ο.Δ., ε νπνία θξίζεθε λφκηκε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 69456/18-5-2020 (ΑΓΑ Χ2ΦΟΡ1Φ-ΑΦ) αληίζηνηρεο ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πνπ ελέθξηλε ην 2
ν
 

Πξαθηηθφ (03-04-2020) ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππφςε έξγνπ θαη θαηαθχξσζε ηε ζχκβαζε 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΜΟΥΙΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΣΟΤ ΚΟΜΑ » κε κέζε έθπησζε 

37,11% θαη ζπλνιηθφ πνζφ πξνζθνξάο 154.169,88 € (ρσξίο απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ). 

- Δπεηδή έσο ζήκεξα δελ θαηέζηε δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρσλ θαη ην αξρηθφ 

δηάζηεκα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ έιεμε ζηηο 18/06/2020, ε Πξντζηακέλε Αξρή θαηφπηλ ηεο ππ’ 

αξηζ. 29700/14-7-2020 πξφζθιεζεο θάιεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ ηνπο θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο δειαδή έσο ηελ 18/10/2020, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 19 θαη 15.3 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Kαηφπηλ απηήο ηεο πξφζθιεζεο 

αληαπνθξίζεθαλ εκπξφζεζκα νη παξαθάησ  ηξείο (3) Οηθνλνκηθνί θνξείο: - 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΙΥΤ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 

1. 1. 
ΜΟΥΟΒΙΣΗ 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΣΟΤ ΚΟΜΑ 
18/10/2020 17/12/2020 

2. 2. ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ 18/10/2020 31-12-2020 

3. 3. 
ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 
18/10/2020 24/10/2020 

-πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δεκνπξαζία θαη απέζηεηιαλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά παξάηαζεο. - Οη εγγπεηηθέο ησλ Παλαγηψηεο Μνζρνβίηεο ηνπ 

Κνζκά, Άλνδνο ΑΣΔ θαη Αλαγλψζηνπ Ισάλλεο ηνπ Αζαλαζίνπ, είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο ηηο 

18-10-2020, θαιχπηνληαο ην δηάζηεκα ηεο δεηνχκελεο παξάηαζεο ησλ πξνζθνξψλ. - Μεηά ηα 

παξαπάλσ αλαθεξζέληα, ζχκθσλα κε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 

παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ην Ν3852/2010 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) θαη ην 

Ν.4412/16, πξνβείηε: - ηελ απνδνρή παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαη ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο  ηξείο (3) παξαθάησ νηθνλνκηθνχο 

θνξείο: - 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΙΥΤ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 

1. 1. 
ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 

ΣΟΤ ΚΟΜΑ 
18/10/2020 17/12/2020 

2. 2. ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ 18/10/2020 31-12-2020 

3. 3. 
ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 
18/10/2020 24/10/2020 

- Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην απφ 30-7-2020 3
ν
 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

Σν 3
ν
 Πξαθηηθφ ηεο  Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Ανηικαηάζηαζη & ηοποθέηηζη ζσνθεηικού τλοοηάπηηα ζηο Γήπεδο αραβαλίοσ» 

πξνυπνινγηζκνχ 351.500,00 € (με ΦΠΑ 24%), πνπ έγηλε ηελ 09
ε
-01-2020, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (ΑΓΑΜ:19PROC0058863753 2019-11-21), θαη αθνξά ζηελ 

παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

Η έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιφγσ  έξγνπ έγηλε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 489/22-10-2019 (ΑΓΑ ΦΚΓΧΞΙ-Θ2) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ.  

Γηα ηνλ δηαγσληζκφ έσο ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί νη παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Η ππ’ αξηζ. 122/19-02-2020 (ΑΓΑ:6Τ93ΧΞΙ-5ΙΚ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο θαη αλαδείρζεθε 

πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηνπ ππφςε έξγνπ.  

2. Η ππ’ αξηζ. 234/28-04-2020 (ΑΓΑ:ΧΥΓΧΧΞΙ-ΡΘ7) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία θξίζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 69456/18-5-2020 (ΑΓΑ Χ2ΦΟΡ1Φ-ΑΦ) 

αληίζηνηρεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη Ινλίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 2
ν
 Πξαθηηθφ ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππφςε έξγνπ 

θαη θαηαθπξψζεθε ε ζχκβαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΜΟΥΗΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ 

ΚΟΜΑ» με μέζη έκπηφζη 37,11% και ζσνολικό ποζό προζθοράς 154.169,88 € (τφρίς 

απρόβλεπηα, αναθεώρηζη και ΦΠΑ).  
Δπεηδή έσο ζήκεξα δελ θαηέζηε δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρσλ θαη ην 

αξρηθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ έιεμε ζηηο 18/06/2020, ε Πξντζηακέλε Αξρή, θαηφπηλ 

ηεο ππ’ αξηζ. 29700/14-7-2020 πξφζθιεζεο, θάιεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ 

ησλ πξνζθνξψλ θαη εγγπεηηθψλ ηνπο θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο δειαδή έσο ηελ 18
η
/10/2020, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 θαη 15.3 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

Kαηφπηλ απηήο ηεο πξφζθιεζεο αληαπνθξίζεθαλ εκπξφζεζκα νη παξαθάησ ηξείο (3) 

Οηθνλνκηθνί θνξείο:  
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΗΥΤ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 

1. 1. 
ΜΟΥΟΒΙΣΗ 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΣΟΤ ΚΟΜΑ 
18/10/2020 17/12/2020 

2. 2. ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ 18/10/2020 31-12-2020 

3. 3. 
ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 
18/10/2020 24/10/2020 

 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δεκνπξαζία θαη απέζηεηιαλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά παξάηαζεο. 

Οη εγγπεηηθέο ησλ Παναγιώηης Μοζτοβίηης ηοσ Κοζμά, Άνοδος ΑΣΔ θαη Αναγνώζηοσ 

Ηφάννης ηοσ Αθαναζίοσ, είναι ζε ιζτύ ηοσλάτιζηον έφς ηις 18-10-2020, θαιχπηνληαο ην 
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δηάζηεκα ηεο δεηνχκελεο παξάηαζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

θαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη ην Ν.3852/2010, 

 

Δγκρίνει ην 3
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ κάνει δεκηή ηελ 

παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ γηα ην έξγν: «Ανηικαηάζηαζη και ηοποθέηηζη ζσνθεηικού 

τλοοηάπηηα ζηο γήπεδο αραβαλίοσ», θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ηξεηο (3) 

θάησζη νηθνλνκηθνχο θνξείο:   
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΗΥΤ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 

1. 1. 
ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 

ΣΟΤ ΚΟΜΑ 
18/10/2020 17/12/2020 

2. 2. ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ 18/10/2020 31-12-2020 

3. 3. 
ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 
18/10/2020 24/10/2020 

 

 

    
       Ο Πρόεδρος                                       Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 
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