
Αρηζκός 121    

6
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 19
ες

 Φεβροσαρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 19
ε
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 6/14-2-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (10) 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] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Παλαγηώηεο Μειάο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Φσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Α) Έγθξηζε ή κε ηνπ 2
νπ 

Πξαθηηθνύ Καηαθύξσζεο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ (ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-

ΠΑΠΑΦΛΔΑ)», Β) Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ ζηνλ πξνζσξηλό 

κεηνδόηε», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1824/10-

2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1653/6-2-

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 ή κε ηνπ 2
νπ 

Πξαθηηθνύ Καηαθύξσζεο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ (ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-

ΠΑΠΑΦΛΔΑ)», Β) Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ ζηνλ πξνζσξηλό 

κεηνδόηε.΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 2
ν 

Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο θαη 

Καηαθύξσζεο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ (ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΑΠΑΦΛΔΑ)» πξνϋπνινγηζκνύ 

551.248,45 € (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 04/12/2019 ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (504/2019 Α.Ο.Δ. & ΑΓΑΜ:19PROC005792030 2019-11-04). - Με 

ηελ ππ’ αξηζ. 1.690Β (ΑΓΑ 6ΔΚΡΧΞΙ-ΜΒΚ)Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 551.248,45€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73214 ζην ζθέινο 

ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 

77 B/21-01-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 

551.248,45€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73214 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. - Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ 

Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ.693/20-12-2019 ( ΑΓΑ:6Η90ΧΞΙ-ΤΓΞ) απόθαζε, ελέθξηλε ην 

1
ν
 Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππόςε έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 

07/01/2020 (11:54:39). Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ θαηαηέζεθε έλζηαζε θαη 

αθνινύζσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’ αξηζκ.2509/20-01-2020 έγγξαθό ηεο 

ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 23.2 – 23.9 ηεο 

ΑΔΑ: Ω0ΖΤΩΞΙ-Μ0Ρ



δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηνλ 

ππ’αξηζκ.πξση.5112/03-02-2020 ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά εκπξόζεζκα 

θαη αθνινύζεζε ν έιεγρνο απηόο θαηά ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. Η 

δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζην από 06-02-2020 2
ν 

Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - ύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην 2ν Πξαθηηθό ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλαδόρνπ επξέζεζαλ πιήξε θαη 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε Δπηηξνπή 

γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΝΑΞ 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» κε κέζε έθπησζε 41,91% θαη ζπλνιηθό πνζό 

πξνζθνξάο 258.262,68€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 320.245,72€ κε ΦΠΑ. - Μεηά ηα παξαπάλσ 

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

Κνηλνηήησλ, πξνβείηε - 1) ηελ έγθξηζε ηνπ2
νπ

 Πξαθηηθνύ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ (ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-

ΠΑΠΑΦΛΔΑ)» - 2) Σελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ 

(ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΑΠΑΦΛΔΑ)», πξνϋπνινγηζκνύ 551.248,45 € (κε ΦΠΑ) 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΝΑΞ ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» κε κέζε 

έθπησζε 41,91% θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 258.262,68€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 320.245,72€ 

κε ΦΠΑ. - 3) ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζε θάζε πξνζθέξνληα πιελ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο». Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 6-

2-2020 2
ν
 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ (ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-

ΠΑΠΑΦΛΔΑ)», 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, 

Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Μαξία Φηινπνύινπ δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «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: 
(5 ζεηηθές υήθοη) 

 

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

 

1] Δγθρίλεη ην από 6-2-2020 2
ν
 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ηνπ έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΠΟΓΗΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ 

(ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΠΑΠΑΦΛΔΑ)»,  πξνϋπνινγηζκνύ 551.248,45 € (κε ΦΠΑ) 

πνπ έγηλε ζηηο 4-12-2019, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 

(ΑΓΑΜ:19PROC005792030 2019-11-04 θαη αξηζ. 504/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο) 

 

ΑΔΑ: Ω0ΖΤΩΞΙ-Μ0Ρ



2] Καηαθσρώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεσή 

παραιηαθής δηαδροκής ποδειαηόδροκοσ (Καλειιοπούιοσ-Παπαθιέζζα)», ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΝΑΞ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» κε κέζε 

έθπηφζε 41,91% θαη ζσλοιηθό ποζό προζθοράς 258.262,68 €, τφρίς ΦΠΑ θαη 

320.245,72 €, κε ΦΠΑ.  

 

3] Κοηλοποηεί ηελ παξνύζα απόθαζε, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζε θάζε πξνζθέξνληα πιελ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο».  

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή έλζηαζε θαηά ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.690Β (ΑΓΑ 6ΔΚΡΧΞΙ-ΜΒΚ) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 551.248,45€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73214 

ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 77 B/21-01-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε 

πνζνύ 551.248,45€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73214 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ.693/20-12-2019 

(ΑΓΑ:6Η90ΧΞΙ-ΤΓΞ) απόθαζε, ελέθξηλε ην 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ 

ππόςε έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 07/01/2020 (11:54:39). Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ 

θαηαηέζεθε έλζηαζε θαη αθνινύζσο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάιεζε κε ην ππ’ 

αξηζ.2509/20-01-2020 έγγξαθό ηεο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 23.2 – 23.9 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο θαηέζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηνλ ππ’ αξηζ. πξση.5112/03-

02-2020 ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά εκπξόζεζκα θαη αθνινύζεζε ν 

έιεγρνο απηόο θαηά ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. Η δηαδηθαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη ζην από 06-02-2020 2
ν 

Πξαθηηθό Αλνηρηήο 

Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.  

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 2
ν
 Πξαθηηθό ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλαδόρνπ 

επξέζεζαλ πιήξε θαη ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ.  
 

Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ 

Αποθεληρφκέλε Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ. 
 

 

                  Ο Πρόεδρος                                       Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
 

                   
  

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: Ω0ΖΤΩΞΙ-Μ0Ρ
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