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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 32/11-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (32) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Υξήζηνο Κνξδάο αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 589/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
595/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – 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. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνύ ηνπ
κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2018)», θαηαθύξσζε δεκνπξαζίαο», (ζρεηηθό ην
αξηζ. 12129/10-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ.
12113/10-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο
Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ
θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ
έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2018)»
- αο ζηέιλνπκε ην 2ν Πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ –
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ(2018)», πξνϋπνινγηζκνύ
500.000,00€ (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. θαη κεηά ηε ζηξνγγπινπνίεζε ζε αθέξαηα
επξώ κε ηελ Δγθ.36/13-12-2001) κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηώλ
έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016. - Σν αλσηέξσ έξγν ζα
ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ(ΚΑ 25-7336.00002). - Η Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 29/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζπλήιζε ηελ5ε ηνπ κήλα Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 09:00 π.κ. θαη ζηηο 07/09/2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 09.00ζύκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ από ηνλ Ν.4497/2017 κε ην
άξζξν 107, θαη πξνρώξεζε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ
δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε γηα ην ελ ιόγσ έξγν, ην νπνίν θέξεη ηνλ
ειεθηξνληθό αξηζκό 90271 ζην ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ, ε επηηξνπή
επαλαζπγθξνηήζεθε θαη ζηηο 07/09/2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 09.00θαη
ζπλέηαμε ην αλσηέξσ πξαθηηθό. - Μεηά ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα
κε ηελ §4 ηνπ άξζξνπ 100 θαη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016, πξνβείηε: - 1. ηελ
έγθξηζε ηνπ 2νπ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην νπνίν
αλάδνρνο αλαδεηθλύεηαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ» - 2. ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ κε
γεληθό ζύλνιν πξνζθνξάο 199.181,98€ (ρσξίο Φ.Π.Α.)θαη 246.985,65€ (κεηά
Φ.Π.Α.) δει. ε κέζε έθπησζε είλαη (51,67%). - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 7-9-2020 2ν Πξαθηηθό
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2018)»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη ην
άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100 θαη ηνπ άξζξνπ
103 ηνπ Ν. 4412/2016:
1]
Δγκρίνει ην από 7-9-2020 2ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ
έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2018)»,
πξνϋπνινγηζκνύ 500.000,00€ (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. θαη κεηά ηε
ζηξνγγπινπνίεζε ζε αθέξαηα επξώ κε ηελ Δγθ.36/13-12-2001) κε ην ζύζηεκα
πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν.
4412/2016.
2]
Καηακσρώνει ηελ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ: «ΔΠΗΚΔΤΖ –
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΖ (2018)», ζηελ εξγνιεπηηθή
επηρείξεζε «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟΤ», κε γεληθό
ζύλνιν πξνζθνξάο 199.181,98 € (τφρίς Φ.Π.Α.) θαη 246.985,65€ (μεηά Φ.Π.Α.),
δει. ε κέζε έθπησζε είλαη (51,67%).
Διευκρινίζεται ότι:
Σν αλσηέξσ έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ (ΚΑ 257336.00002).
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 29/2020 απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζε ηελ 5ε ηνπ κήλα Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2020,
εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 09:00 π.κ. θαη επαλαζπγθξνηήζεθε ζηηο 07/09/2020 εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 09.00, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο
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ηξνπνπνηήζεηο απηνύ από ηνλ Ν.4497/2017 κε ην άξζξν 107, πξνρώξεζε ζηελ
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε γηα ην ελ ιόγσ έξγν, ην νπνίν θέξεη ηνλ ειεθηξνληθό αξηζκό
90271 ζην ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζπλέηαμε ην αλσηέξσ πξαθηηθό.
Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην
Αποκενηρφμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
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ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ

