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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1ε επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο
Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο –
ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 508/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
521/2020).
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 18νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 528/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε ηνπ από 4/08/2020 πξαθηηθνύ
ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ πνπ αθνξά sηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα ¨Φσηηζκόο Αξζαθείνπ,
δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο», 2)
Αλάδεημε «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 10797/118-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10626/7-8-2020 εηζήγεζε
ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε
Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ηνπ από
04/08/2020 Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Η/Μ πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ πξνκήζεηα «Φσηηζκόο Αξζαθείνπ, δηαηεξεηένπ
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κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο» θαη 2. Αλάδεημε
«πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο΄΄ - ύκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 ηνπ λ.
3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4 - 2) ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 4412/2016ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό
θαη άιιεο δηαηάμεηο» - 3) ηελ αξηζ. 22/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ ΈξγνπΗ/Μ - 4) ην πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ006899533θαη ην αξηζ.6815/04-06-2020
ηεθκεξησκέλν αίηεκα - 5) ηελ αξηζ. 1.242Β/22-6-20 (ΑΓΑ:6768ΧΞΙ-ΘΛΔ) απόθαζε
αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνζνύ 74.338,00€ πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 60-7341.10000 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, (Τπ.2 ηεο εληαγκέλεο Πξ κε θσδηθό ΟΠ
5035545-ΔΠΑ ΑΓΑ:6ΑΔ2465ΥΙ8-ΜΑΞ) - 6) ην εγθεθξηκέλν αίηεκα κε
ΑΓΑΜ:20REQ006901769 - 7) ηελ αξηζ. 413/09-07-2020 (ΑΓΑ:6ΚΝΒΧΞΙ5ΒΤ)Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα
ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα - 8) ηελ αξηζ. 29769/14-07-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ
Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC007021458), ζηε
Γηαύγεηα (ΑΓΑ:6ΝΒΒΧΞΙ-ΟΚΑ), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ - 9) ην από
04/08/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ κε ην νπνίν θάλεη δεθηή ηε
κνλαδηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «MES ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΔ» θαη ηνλ πξνηείλεη
σο πξνζσξηλό αλάδνρν - Παξαθαινύκε όπσο: - Α) εγθξίλεηε ην από 04/08/2020 πξαθηηθό
ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ γηα ην« Φσηηζκό
Αξζαθείνπ, δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο
αμίαο» θαη -- Β) απνθαζίζεηε ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «MES ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ
ΑΔ» σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ «Φσηηζκνύ Αξζαθείνπ,
δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο» έλαληη
ζπλνιηθνύ πνζνύ 73.594,62€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηαηί ε κνλαδηθή
πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 22/2020 Μειέηεο ηεο
Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ είλαη εληόο
ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη από ηελ ηειεδηάζθεςε απνρώξεζε
ν θ. Ξπιηάο Θεόδσξνο άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηήΑληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππ’ όςηλ ην 4-8-2020
πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ. Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ
ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε
ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή
δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό
ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ
θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ αξηζ. 22/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ
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2. Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ006899533θαη ην αξηζ.6815/04-06-2020
ηεθκεξησκέλν αίηεκα
3. Σελ αξηζ. 1.242Β/22-6-20 (ΑΓΑ:6768ΧΞΙ-ΘΛΔ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
πνζνύ 74.338,00€ πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 60-7341.10000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, (Τπ. 2 ηεο εληαγκέλεο Πξ κε θσδηθό ΟΠ 5035545ΔΠΑ ΑΓΑ:6ΑΔ2465ΥΙ8-ΜΑΞ)
4. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ006901769
5. Σελ αξηζ. 413/09-07-2020 (ΑΓΑ:6ΚΝΒΧΞΙ-5ΒΤ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη
όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα
6. Σελ αξηζ. 29769/14-07-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε
νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC007021458), ζηε Γηαύγεηα
(ΑΓΑ:6ΝΒΒΧΞΙ-ΟΚΑ), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
7. Σν από 04/08/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ κε ην νπνίν
θάλεη
δεθηή
ηε κνλαδηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «MES
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ» θαη ηνλ πξνηείλεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν
θαη ζύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 4412/2016 ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απχέρ
δημοζιονομικήρ διαχείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) –
δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»
Δγθρίλεη ην από 04-08-2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ γηα ην «Φσηηζκό Αξζαθείνπ, δηαηεξεηένπ κλεκείνπ
ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο» θαη σο εθ ηνύηνπ
προζφρηλός αλάδοτος γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ «Φσηηζκνύ Αξζαθείνπ, δηαηεξεηένπ
κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο» αλαδεηθλύεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο «MES ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ», έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 73.594,62 €,
ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ Φ.Π.Α., γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ (κνλαδηθή) είλαη πιήξεο,
ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 22/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ –
Η/Μ θαη εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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