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Απιθμόρ 65    

4
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 4
ηρ

 Φεβποςαπίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 4
η
 Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 4/31-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (28) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020).  

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Α) 

Έγθξηζε 1
νπ 

Πξαθηηθνύ (ΠΡΑΚΣΙΚΟ Α΄ΦΑΗ) Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ 

«ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING - ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ» (Πξνζσξηλόο 

αλάδνρνο), Β) Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ 

άξζξσλ 23.2 έσο 23.10 ηεο Γηαθήξπμεο», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην ππ’ αξηζ. 1182/29-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ 

αξηζ. 1081/28-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο (Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ) ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Α) 

Έγθξηζε 1
νπ  

Πξαθηηθνύ (ΠΡΑΚΣΙΚΟ Α΄ΦΑΗ) Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗ 

– ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING- ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ», Β) Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ άξζξσλ 23.2 έσο 23.10 ηεο Γηαθήξπμεο΄΄ - 

αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 1
ν
 Πξαθηηθό (ΠΡΑΚΣΙΚΟ Α΄ΦΑΗ) Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

CAMPING- ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ» πξνϋπνινγηζκνύ 3.145.000,00€ (κε Φ.Π.Α) πνπ έγηλε ζηηο 

03/12/2019 ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (393/2019 Α.Ο.Δ. 

&ΑΓΑΜ:19PROC005781222 2019-10-31). - Με ηηο ππ’ αξηζ.1.691Β/17-7-2019(ΑΓΑ:60ΤΥΧΞΙ-

ΓΚΚ)& 65Β/21-01-2020 (ΑΓΑ: 6ΝΝΗΧΞΙ-ΓΜΦ) Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 3.145.000,00€ θαη 629.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73213ζην 

ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη 2020 αληίζηνηρα. 

- Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνέβε ζε 

όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε όηη – 1. ν 1
νο

 κεηνδόηεο 

δει. ε "Κ/ΞΙΑ ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ-ΑΝΑΞ ΙΚΔ" ελώ δήισζε ζην ΣΔΤΓ όηη 

δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο & πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο δελ ηα αλήξηεζε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» όπσο 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 22.Δ & 24.2 ηεο δηαθήξπμεο. Χο εθ ηνύηνπ ε "Κ/ΞΙΑ ΣΡΙΓΚΑ 
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ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ-ΑΝΑΞ ΙΚΔ" απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό. – 2. ν 2
νο

 κεηνδόηεο 

δει ε "Κ/ΞΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΚΑΣ Δ.Δ.-ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Δ" ελώ ππέβαιε ηα απαηηνύκελα 

πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο & πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο όπσο αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα 22.Δ & 24.2ηεο δηαθήξπμεο δελ ζπλππέβαιε ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα 

βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο αιιά νύηε θαη ήηαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 

94) όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 24.4 ηεο Γηαθήξπμεο. Χο εθ ηνύηνπ ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά θαη 

πξόηππα δελ γίλνληαη απνδεθηά θαη ε "Κ/ΞΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΚΑΣ Δ.Δ.-ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Δ" 

απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό. - Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλόο κεηνδόηεο (3νο ζηε ζεηξά 

κεηνδνζίαο) αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Κ/ΞΙΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-

ΜΣ ΑΣΔ» κε κέζε έθπησζε 24,49% θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 1.915.079,90€ ρσξίο ΦΠΑ 

θαη 2.374.699,08€ κε ΦΠΑ ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο). - Δλ ζπλερεία θαη αθνύ εθδόζεθε ζηηο 

18/12/2019 θαη ππνβιήζεθε ζηηο 19/12/2019 (09:03:58) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ην 1ν πξαθηηθό από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ, αθνινύζεζε ε ππ’ 

αξηζ. 8199/19-12-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο καο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε 

ζέκα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνύ. Σν ελ ιόγσ ζέκα, ζηελ 51
ε
 ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνπ δηεμήρζε ζηηο 30/12/2019, δελ ζπδεηήζεθε ιόγσ απνπζίαο 

ηνπ αξκόδηνπ Αληηδεκάξρνπ-Δηζεγεηή, θ. Κνξδά Υξήζηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ απνζύξζεθε από ηελ 

ζπλεδξίαζε θαη επηζηξάθεθε ζηελ Γ/λζεΑξρ/θνύ Έξγνπ-Η/Μ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ ζηηο 07/01/2020. - ηηο 03/01/2020 (10:33:12) ππνβιήζεθε κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ" Αίηεζε-Τπόκλεκα" κε αξ.πξση.1/03-01-2020, 

από ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο Κνηλνπξαμία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 

ΑΚΟΤΝΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ κε δη 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΣΡΧΝ-.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε ηελ νπνία αηηήζεθε 

ηελ αλαθήξπμή ηεο σο πξνζσξηλό κεηνδόηε. Η ελ ιόγσ Αίηεζε θνηλνπνηήζεθε καδί κε ην 

επηζηξεθόκελν πξαθηηθό από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 

(14/01/2020 10:23:58κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ) πξνο εμέηαζή 

ηεο. - Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο, απνθάζηζε νκόθσλα «λα κελ εμεηάζεη 

ηελ Αίηεζε-Τπόκλεκα ηεο Κ/μίαο Α.Γ. ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ-.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΙΑ Ο.Δ., 

γηα ηππηθνύο ιόγνπο, δεδνκέλνπ όηη ε νπνηαδήπνηε αληίξξεζε/δηαθσλία/πξνζβνιή Πξαθηηθνύ 

Δπηηξνπήο, ππνβάιιεηαη κέζσ έλζηαζεο ε νπνία γίλεηαη ζε έηεξν ρξόλν επί ηεο Απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο όπσο νξίδεη ε ζρεηηθή Ννκνζεζία» θαη θνηλνπνίεζε ηελ απόθαζή ηεο 

καδί κε ην 1
ν
 Πξαθηηθό (αξρηθό) ζηηο23/01/2020 (09:00:18)κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρήό πνπ πξνζσξηλόο κεηνδόηεο (3νο ζηε 

ζεηξά κεηνδνζίαο) αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Κ/ΞΙΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΧΝ 

ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» κε κέζε έθπησζε 24,49% θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 1.915.079,90€ ρσξίο 

ΦΠΑ θαη 2.374.699,08€ κε ΦΠΑ ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο). - Χζηόζν, ζηηο 24/01/2020 

(09:51:20)κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ππνβιήζεθε εθ λένπ από 

ηελ Κ/μία Α.Γ. ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ-.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΙΑ Ο.Δ. "Αίηεζε-Τπόκλεκα" κε 

αξ. πξση. 43/24-01-2020 κε επηζπλαπηόκελεο απνθάζεηο ηεο ΑΡΥΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ 

ΠΡΟΦΤΓΧΝ (Α.Δ.Π.Π.) εκκέλνληαο ζηελ άπνςε ηεο πεξί αλαθήξπμή ηεο σο πξνζσξηλό 

κεηνδόηε ηελ νπνία ζαο θνηλνπνηνύκε κε ηελ παξνύζα εηζήγεζε. - Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη 

ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

“επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε» κε ηελ πξνϋπόζεζε «όηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016». - Δπηπιένλ ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2«ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο 
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ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 ηεο παξνύζαο». - Μεηά ηα παξαπάλσ 

αλαθεξζέληα παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, πξνβείηε ζηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε: - 1) Σελ ζεώξεζε ή κε θάπνησλ 

πξνζθνξώλ σο αζπλήζηζηα ρακειώλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ νξίνπ πάλσ από ην νπνίν νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ην ππεξβαίλνπλ ζα πξέπεη 

λα θιεζνύλ γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο - 2) Σελ έγθξηζε ηνύ 1
νπ

 Πξαθηηθνύ 

(ΠΡΑΚΣΙΚΟ Α΄ ΦΑΗ) αλνηρηήο δεκνπξαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 03ε/12/2019 θαη ηελ 

αλάζεζε ηε ζύκβαζεο γηα ην έξγν «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ CAMPING- 

ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ» πξνϋπνινγηζκνύ 3.145.000,00€ (κε ΦΠΑ) ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Κ/ΞΙΑ 

ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» κε κέζε έθπησζε 24,49% θαη ζπλνιηθό πνζό 

πξνζθνξάο 1.915.079,90€ρσξίο ΦΠΑ θαη 2.374.699,08€ κε ΦΠΑ - 3) Σελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ 

ιόγσ απόθαζεο ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - 4) Σελ πξόζθιεζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ λα 

ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο 

Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

  Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-

Αληηδεκάξρνπ, ηνλ εθπξόζσπν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΚΞ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ–Β. 

ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ», ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ην από 18-12-2019 1
ν
 

Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

CAMPING - ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ», ηελ από 3-1-2020 Αίηεζε-Τπόκλεκα θαη ην από 24-1-2020 

Τπόκλεκα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Κ/ΞΙΑ Α. Γ. ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ-. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΚΑΙ ΙΑ ΟΔ», ην ππόκλεκα πνπ θαηέζεζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ν εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα «ΚΞ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ–Β. ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ» θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο 

έγγξαθα. 

 

 Μεηά ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηέζεθαλ ηξεηο (3) πξνηάζεηο πξνο 

ςήθηζε: 

α) Η εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. 

Γηνλύζεο Πιέζζαο, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, Ινπιία 

Γηαλληηζνπνύινπ, Γεώξγηνο Μαγηάθεο θαη Παλαγηώηεο Μειάο (ζύνολο 6).  

β) Η πξόηαζε ηνπ θ. Φώηηνπ Γεκαθνπνπινπ, ήηνη λα απνζπξζεί ην ζέκα θαη λα ππάξρεη 

γλσκνδόηεζε από ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, 

Μαξία Φηινπνπινπ θαη Πέηξνο Φσκάο (ζύνολο 3). 

γ) Η πξόηαζε ηνπ θ. Ισάλλε Σζηκπνύθε, ήηνη λα παξαπεκθζεί ην ζέκα ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηάο ηνπ θαη ηνπ κεγάινπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ, ηελ νπνία 

ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο θαη Θεόδσξνο Ξπιηάο (ζύνολο 2). 

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηποπή, 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) θαη ην Ν. 4412/2016,  εγκπίνει ηα 

θάησζη:  

 

Α] Γεν θευπεί ηηο πξνζθνξέο γηα ην έξγν «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

CAMPING - ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ» σο αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 

Β]  
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1) Δγκπίνει ην από 18-12-2019 1
ν
 Πξαθηηθό (Πξαθηηθό Α΄ Φάζεο) αλνηρηήο δεκνπξαζίαο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΖ – ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

CAMPING - ΔΛΟΤ ΑΓΤΗΑ», πξνϋπνινγηζκνύ 3.145.000,00 € (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 3-

12-2019, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (ΑΓΑΜ:19PROC005781222 2019-

10-31θαη αξηζ. 393/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ αλάζεζε 

ηεο ζύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγν ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Κ/ΞΗΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» (Πποζυπινόρ ανάδοσορ), με μέζη έκπηυζη 24,49% και ζςνολικό 

ποζό πποζθοπάρ 1.915.079,90€, συπίρ ΦΠΑ και 2.374.699,08€, με ΦΠΑ.  

 

 2) Κοινοποιεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

 

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

3) Καλεί ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «Κ/ΞΗΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» 

λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:  

Με ηηο ππ’ αξηζ. 1.691Β/17-7-2019 (ΑΓΑ:60ΤΥΧΞΙ-ΓΚΚ) & 65Β/21-01-2020 (ΑΓΑ: 

6ΝΝΗΧΞΙ-ΓΜΦ) Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 3.145.000,00€ 

θαη 629.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73213 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη 2020 αληίζηνηρα. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ ήιεγμε όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε όηη: 

1. Ο 1
νο

 κεηνδόηεο δει. ε "Κ/ΞΙΑ ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ-ΑΝΑΞ 

ΙΚΔ" ελώ δήισζε ζην ΣΔΤΓ όηη δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

& πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο δελ ηα αλήξηεζε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνθάθειν 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» όπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 22.Δ & 24.2 ηεο δηαθήξπμεο. Χο εθ 

ηνύηνπ ε "Κ/ΞΙΑ ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ-ΑΝΑΞ ΙΚΔ" απνθιείεηαη από ηνλ 

δηαγσληζκό. 

2. Ο 2
νο

 κεηνδόηεο δει. ε "Κ/ΞΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΚΑΣ Δ.Δ.-ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Δ" 

ελώ ππέβαιε ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο & πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο όπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 22.Δ & 24.2 ηεο δηαθήξπμεο δελ ζπλππέβαιε ππεύζπλε 

δήισζε ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο αιιά νύηε θαη ήηαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 94) όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 24.4 ηεο Γηαθήξπμεο. Χο εθ ηνύηνπ ηα ελ 

ιόγσ πηζηνπνηεηηθά θαη πξόηππα δελ γίλνληαη απνδεθηά θαη ε "Κ/ΞΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΚΑΣ 

Δ.Δ.-ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Δ" απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό. 

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλόο κεηνδόηεο (3νο ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο) αλαδεηθλύεηαη 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Κ/ΞΗΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» με μέζη 

έκπηυζη 24,49% και ζςνολικό ποζό πποζθοπάρ 1.915.079,90€ συπίρ ΦΠΑ και 2.374.699,08€ 

με ΦΠΑν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο). 

Δλ ζπλερεία θαη αθνύ εθδόζεθε ζηηο 18/12/2019 θαη ππνβιήζεθε ζηηο 19/12/2019 

(09:03:58) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ην 1
ν
 πξαθηηθό από ηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνύ, αθνινύζεζε ε ππ’ αξηζ. 8199/19-12-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηνπ 

1
νπ

 πξαθηηθνύ. Σν ελ ιόγσ ζέκα, ζηελ 51ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ πνπ δηεμήρζε ζηηο 30/12/2019, δελ ζπδεηήζεθε ιόγσ απνπζίαο ηνπ αξκόδηνπ 

Αληηδεκάξρνπ-Δηζεγεηή, θ. Κνξδά Υξήζηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ απνζύξζεθε από ηελ ζπλεδξίαζε 

θαη επηζηξάθεθε ζηελ Γ/λζε Αξρ/θνύ Έξγνπ-Η/Μ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ ηνπ 

Γήκνπ ζηηο 07/01/2020. 

ηηο 03/01/2020 (10:33:12) ππνβιήζεθε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 
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ΔΗΓΗ" Αίηεζε-Τπόκλεκα" κε αξ.πξση.1/03-01-2020, από ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 

Κνηλνπξαμία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΑΚΟΤΝΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ κε δη ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΣΡΧΝ-

.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε ηελ νπνία αηηήζεθε ηελ αλαθήξπμή ηεο σο πξνζσξηλό 

κεηνδόηε. Η ελ ιόγσ Αίηεζε θνηλνπνηήζεθε καδί κε ην επηζηξεθόκελν πξαθηηθό από ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (14/01/2020 10:23:58 κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ) πξνο εμέηαζή ηεο. 

Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε νκόθσλα «λα κελ εμεηάζεη 

ηελ Αίηεζε-Υπόκλεκα ηεο Κ/μίαο Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΔΒΔ-Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Δ., γηα 

ηππηθνύο ιόγνπο, δεδνκέλνπ όηη ε νπνηαδήπνηε αληίξξεζε/δηαθσλία/πξνζβνιή Πξαθηηθνύ 

Δπηηξνπήο, ππνβάιιεηαη κέζσ έλζηαζεο ε νπνία γίλεηαη ζε έηεξν ρξόλν επί ηεο Απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο όπσο νξίδεη ε ζρεηηθή Ννκνζεζία»  θαη θνηλνπνίεζε ηελ απόθαζή ηεο καδί 

κε ην 1
ν
 Πξαθηηθό (αξρηθό) ζηηο 23/01/2020 (09:00:18) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή όπος πποζυπινόρ μειοδόηηρ (3ορ ζηη 

ζειπά μειοδοζίαρ) αναδεικνύεηαι ο οικονομικόρ θοπέαρ «Κ/ΞΗΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ-ΜΣ ΑΣΔ» με μέζη έκπηυζη 24,49% και ζςνολικό ποζό πποζθοπάρ 

1.915.079,90€ συπίρ ΦΠΑ και 2.374.699,08€ με ΦΠΑ ο οποίoρ καηέθεζε ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ (άπθπο 14 διακήπςξηρ). 

Χζηόζν, ζηηο 24/01/2020 (09:51:20) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ΔΗΓΗ, ππνβιήζεθε εθ λένπ από ηελ Κ/μία Α.Γ. ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ-.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 

& ΙΑ Ο.Δ. "Αίηεζε-Τπόκλεκα" κε αξ. πξση. 43/24-01-2020 κε επηζπλαπηόκελεο απνθάζεηο ηεο 

ΑΡΥΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ (Α.Δ.Π.Π.) εκκέλνληαο ζηελ άπνςε ηεο πεξί 

αλαθήξπμή ηεο σο πξνζσξηλό κεηνδόηε ε νπνία θνηλνπνηήζεθε κε ηελ εηζήγεζε. 

ύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 

νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν 

εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

“επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε» κε ηελ πξνϋπόζεζε «όηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα 

εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016». 

ύκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2«ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο 

ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 ηεο παξνύζαο». 

 
 

                  Ο Ππόεδπορ                                          Σα Παπόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: 9Γ9ΥΩΞΙ-7ΞΧ
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