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η
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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] Ηνπιία 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. Ησάλλεο 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. (13) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνχ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε Εαξνπριετθσλ» (Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο)», (ζρεηηθφ 

ην αξηζ. 10368/4-8-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10346/3-

8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο 

– Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη 

σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1
νπ 

πξαθηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «ANAΠΛΑΖ 

ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ»΄΄ - αο ζηέιλνπκε ην 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ 

«ANAΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ», πξνυπνινγηζκνχ 2.756.000,00€ (κε αλαζεψξεζε θαη 

Φ.Π.Α.) κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

95 ηνπ Ν. 4412/2016.Σν αλσηέξσ έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ΔΠΑ 2014-

2020 ΔΠ «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»Με θσδηθφ πξάμεο :ΟΠ 5044883 θαη δηθαηνχρν 

ηνλ Γήκν Παηξέσλ κε Κσδ.40106264, Α.ΔΠ0011 θαη Κσδηθφ Eλάξηζκνπ 

πξάμεο:2019ΔΠ00110014 - Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ 

ΑΔΑ: Ω8ΩΑΩΞΙ-ΧΓΖ



αξ.73/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζε ηελ20
ε
 ηνπ κήλα Μάηνπ ηνπ 

έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε 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 87818 ζην 

ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ θαη ζπλέηαμε ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. - αο ελεκεξψλνπκε φηη 

κεηνδφηεο είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε: «Α.Γ.Σ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

κε δ.η. ¨AGTCONSTRUCTIONSA.T.E¨ κε γεληθφ ζχλνιν πξνζθνξάο 1.002.232,23€ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.)θαη ζπλνιηθά 1.242.767,96€(κε Φ.Π.Α.) δει. ε κέζε έθπησζε είλαη 

(54,91%). - 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: «Α.Γ.Σ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δ.η. 

¨AGTCONSTRUCTIONSA.T.E¨ κε γεληθφ ζχλνιν πξνζθνξάο 1.002.232,23€ (ρσξίο 

Φ.Π.Α.)θαη ζπλνιηθά 1.242.767,96 € (κε Φ.Π.Α.) δει. ε κέζε έθπησζε είλαη (54,91%). -

*Σελ πξφζθιεζε ηνπ κεηνδφηε γηα ηελ ππνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. - Ο 

Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

  

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππ’ φςηλ ην απφ 21-7-2020 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Αλάπιαζε Εαξνπριετθσλ»,  

 

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, εγκρίνει ηα θάησζη:  

 

Α] Γεν ζσνηρέτοσν νη ιφγνη εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 

Ν.4412/2016 πεξί αζπλήζηζηα ρακειψλ πξνζθνξψλ (πςειέο εθπηψζεηο) γηα ην έξγν: 

«Αλάπιαζε Εαξνπριετθσλ». 

 

Β] 
1) Δγκρίνει ην απφ 21-7-2020 1

ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: 

«Αλάπιαζε Εαξνπριετθσλ», πξνυπνινγηζκνχ 2.756.000,00 € (κε αλαζεψξεζε θαη 

Φ.Π.Α.), κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν προζφρινός μειοδόηης αναδεικνύεηαι 

ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε: «Α.Γ.Σ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» με δ.η. 

¨AGTCONSTRUCTIONSA.T.E¨, κε γεληθφ ζχλνιν πξνζθνξάο 1.002.232,23 € (τφρίς 

Φ.Π.Α.) θαη ζπλνιηθά 1.242.767,96 €(με Φ.Π.Α.), δει. ε κέζε έθπησζε είλαη (54,91%). 

 

2] Καλεί ηε κεηνδφηξηα ε.ε. Α.Γ.Σ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» με δ.η. 

¨AGTCONSTRUCTIONSA.T.E¨, λα ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Σν αλσηέξσ έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ΔΠΑ 2014-2020 ΔΠ «Γπηηθή 

Διιάδα  2014-2020»Με θσδηθφ πξάμεο :ΟΠ 5044883 θαη δηθαηνχρν ηνλ Γήκν Παηξέσλ. 

κε Κσδ.40106264 , Α.ΔΠ0011 θαη Κσδηθφ Eλάξηζκνπ πξάμεο:2019ΔΠ00110014 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ.73/2020 Απφθαζε ηεο 

ΑΔΑ: Ω8ΩΑΩΞΙ-ΧΓΖ



Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζε ηελ20
ε
 ηνπ κήλα Μάηνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε 

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 87818 ζην ζχζηεκα ηνπ 

ΔΖΓΖ θαη ζπλέηαμε ην απφ 21-7-2020 1
ν
 Πξαθηηθφ πξαθηηθφ.  

 

 

 

      Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΔΑ: Ω8ΩΑΩΞΙ-ΧΓΖ
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