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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1η Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 43/2711-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (12) 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] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, 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,
«Έγθξηζε κεηάζεζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη απνζθξάγηζεο γηα ηνλ ζπλνπηηθό
δηαγσληζκό κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηδεξώλ Τιηθώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ ΈξγνπΖ/Μ»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16699/27-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ
θαη ε αξηζ. 16656/27-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/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:΄΄Έγθξηζε κεηάζεζεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηδεξώλ Τιηθώλ ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ» ζε λέα εκεξνκελία ηελ Γεπηέξα 14 Γεθεκβξίνπ 2020 κε
ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ 10.30π.κ. θαη ώξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ
11.00π.κ.΄΄ - ύκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ Ν.3852/2010 όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134 Α΄/09-082019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19, κε ην άξζξν 10 παξ.
4 ηνπ Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40 παξ. 1 πεξ. ζη. ηνπ λ. 4735/12-10-2020 - 2) ηηο δηαηάμεηο
ηνπ 4412/2016 - 3) ηελ αξηζ. 47/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, Κηηξίσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 1.5 αλαθέξεηαη όηη «Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ
δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, 5 ηνπιάρηζηνλ
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε όζνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο έιαβαλ ηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Αλ
θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ,
κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ
δύν πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ». - 4) ην πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007537333 5) ηελ αξηζ. 14.970/29-10-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο Β/2.033 ΑΓΑ:6ΗΟΧΞΗ-
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8ΞΦπνζνύ 39.993,10 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ.30-6661.06032
ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ
νηθνλνκηθνύ
έηνπο
2020
(ΗΓΗΟΗ
ΠΟΡΟΗ)
κε
ΑΓΑΜ:20REQ007556359 - 6) ηελ αξηζ. 810/10-11-2020 (ΑΓΑ:ΦΗ6ΧΞΗ-Ε3Ν) Απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο κειέηεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ
πξνκήζεηαο - 7) ηελ αξηζ. 54327/12-11-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ
Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC007635519), ηε Γηαύγεηα
(ΑΓΑ:ΦΡΒ6ΧΞΗ-ΝΗΦ), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ - 8) ηελ
αξηζκ.16119/16-11-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ
& Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ - 9) ηελ κε αξηζ.
πξση. 3317/19-11-2020 αλαθνίλσζε ηεο Π.Ο.ΜΖ.Σ.Δ.Γ.Τ. πεξί ΑΠΔΡΓΗΑ-ΑΠΟΥΖ
ησλ κειώλ ηεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Μεηξώνπ Μειώλ
Γεκνπξαζηώλ (ΜεΜΔΓ) γηα δηαγσληζκνύο πνπ έρνπλ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο από
23/11 έσο 11/12/20. - 9) ηηο έγγξαθεο δειώζεηο εμαίξεζεο από επηηξνπή ιόγσ ζπκκεηνρήο
ζε απεξγία –απνρή ησλ θάησζη κειώλ ηνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ: - α. Γηαθνπκάηνο Αιέμηνο από 25/11/2020 - β. θίγγαο
Γεώξγηνο από 24/11/2020 - γ. Κνκπόηε νθία από 24/11/2020 - δ. Καιαπόδεο Βαζίιεηνο
από 24/11/2020 - 10) ην από 24/11/2020 δειηίν ηύπνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ ηνπηθό
ηύπν, ζην portal ηνπ Γήκνπ θαη ζε ελεκεξσηηθά Sites ηεο Πάηξαο - Παξαθαινύκε όπσο: εγθξίλεηε ηε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηδεξώλ Τιηθώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ ΈξγνπΖ/Μ» ζε λέα εκεξνκελία ηελΓεπηέξα14 Γεθεκβξίνπ 2020 κε ώξα έλαξμεο παξαιαβήο
πξνζθνξώλ 10.30π.κ.θαηώξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ 11.00π.κ. - Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ αξηζ. 47/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ, Σκήκα
Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, Κηηξίσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 1.5 αλαθέξεηαη όηη «Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ
δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απόθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, 5
ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε όζνπο νηθνλνκηθνύο
θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία,
εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ»
2. Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007537333
3. Σελ αξηζ. 14.970/29-10-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο Β/2.033
ΑΓΑ:6ΗΟΧΞΗ-8ΞΦ πνζνύ 39.993,10 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ βαξύλεη ηνλ
Κ.Α.Δ.30-6661.06032 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 (ΗΓΗΟΗ
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

ΠΟΡΟΗ) κε ΑΓΑΜ:20REQ007556359
Σελ αξηζ. 810/10-11-2020 (ΑΓΑ:ΦΗ6ΧΞΗ-Ε3Ν) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη
όξνη ηεο κειέηεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηαο
Σελ αξηζ. 54327/12-11-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε
νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC007635519), ηελ Γηαύγεηα
(ΑΓΑ:ΦΡΒ6ΧΞΗ-ΝΗΦ), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
Σελ αξηζ. 16119/16-11-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
Σελ κε αξηζ. πξση. 3317/19-11-2020 αλαθνίλσζε ηεο Π.Ο.ΜΖ.Σ.Δ.Γ.Τ. πεξί
ΑΠΔΡΓΗΑ-ΑΠΟΥΖ ησλ κειώλ ηεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
Μεηξώνπ Μειώλ Γεκνπξαζηώλ (ΜεΜΔΓ) γηα δηαγσληζκνύο πνπ έρνπλ
εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο από 23/11 έσο 11/12/2020
Σηο έγγξαθεο δειώζεηο εμαίξεζεο από επηηξνπή ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε απεξγία –
απνρή ησλ θάησζη κειώλ ηνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Ζ/Μ:
α. Γηαθνπκάηνο Αιέμηνο από 25/11/2020
β. θίγγαο Γεώξγηνο από 24/11/2020
γ. Κνκπόηε νθία από 24/11/2020
δ. Καιαπόδεο Βαζίιεηνο από 24/11/2020
Σν από 24/11/2020 δειηίν ηύπνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ ηνπηθό ηύπν, ζην portal
ηνπ Γήκνπ θαη ζε ελεκεξσηηθά Sites ηεο Πάηξαο

Δγκπίνει ηε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη απνζθξάγηζεο γηα ην
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ηδεξώλ Τιηθώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Ζ/Μ» ζε λέα εκεξνκελία, ηην Γεςηέπα 14 Γεκεμβπίος 2020, με ώπα έναπξηρ
παπαλαβήρ πποζθοπών 10.30π.μ. και ώπα λήξηρ παπαλαβήρ πποζθοπών 11.00π.μ..
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