
Αρηζκός  323    

19
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 2
ας

 Ηοσλίοσ 2020 

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

  

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

ζήκεξα, ηελ 2
α
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 19/29-5-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) 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] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε 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. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙΙ «Καηαθύξσζε ζύκβαζεο» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα 

ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ηαηηθή κειέηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θαηνιίζζεζεο ζηνλ νηθηζκό Βειβηηζίνπ Γήκνπ Παηξέσλ»», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 

6384/28-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 6002/20-5-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο – Σκήκα Οδνπνηίαο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξαθηηθνύ 

IΙI΄΄ - ρεη.: - Σν από 18-12-2019 Πξαθηηθό IΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - Κύξηε 

Πξόεδξε, - αο δηαβηβάδνπκε ην Πξαθηηθό ΙΙI «Καηαθύξσζε ζύκβαζεο» ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΒΔΛΒΙΣΙΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη παξαθαινύκε όπσο εηζεγείηαη ζην ζώκα ηελ έγθξηζή ηνπ. - 

πλεκκέλα: Σν Πξαθηηθό ΙΙI ηεο Δ.Γ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙΙΙ - ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ-

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 18-12-2019 Πξαθηηθό ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ηαηηθή κειέηε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαηνιίζζεζεο ζηνλ νηθηζκό Βειβηηζίνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) θαη ην Ν.4412/2016,  
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Δγθρίλεη ην από 18-12-2019 Πξαθηηθό ΙΙΙ «Καηαθύξσζε ζύκβαζεο» ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ηαηηθή 

κειέηε γηα ηελ αποθαηάζηαζε θαηοιίζζεζες ζηολ οηθηζκό Βειβηηζίοσ Γήκοσ 

Παηρέωλ» θαη σο εθ ηνύηνπ θαηαθσρώλεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Ν. ΛΟΤΚΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΜΔΛΔΣΩΝ», ζύκθσλα κε ηα όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην από 18-12-2019 Πξαθηηθό 

ΙΙΙ: 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  ΗΗΗ 

 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ 

ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΒΔΛΒΗΣΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ» 

Πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 35.699,72€ (πιένλ Φ.Π.Α.) 

 

Οη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

 

1. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο, 

Γ.Δ.Τ. / Γήκνο Παηξέσλ 
Πξόεδξνο Δπηηξνπήο 

2. νθηαλνύ Δηξήλε 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γ.Δ.Τ. / Γήκνο Παηξέσλ 
Σαθηηθό Μέινο 

3. Παγαληάο Νηθόιανο 
Μερ. Μεραληθόο,  

Δθπξόζσπνο Σ.Δ.Δ. 
Σαθηηθό Μέινο 

 

πνπ νξηζηήθακε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλάζεζεο ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ ΒΔΛΒΗΣΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», όπσο 

απηή ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 986/2017 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

ζπλήιζακε, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηηο 7/11/2019, εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 10:00 

π.κ., ζην ρώξν Γεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Μαηδώλνο 147-3
νο

 όξνθνο), 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 5. 

Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ελεκέξσζε όια ηα κέιε, όηη: 

1. Με ην αξηζ. πξση. Δ2313/42404/5-7-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, 

εθιήζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία «Ν. ΛΟΤΚΑΣΟ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔΛΔΣΩΝ», πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηεο σο 

άλσ κειέηεο (ζύκθσλα κε ην Πξαθηηθό ΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ 

αξηζκ.197/7-5-2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ), όπσο 

ππνβάιεη, εληόο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ, ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 22 

ηεο Γηαθήξπμεο. Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά, ππεβιήζεζαλ εκπξόζεζκα κε ην αξηζ. 

πξση. 45256/22-7-2019 έγγξαθό ηνπ. 

Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή, απνζθξάγηζε θαη έιεγμε ηελ νξζόηεηα θαη ην απνδεθηό 

ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηα νπνία βξέζεθαλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζην ζηάδην απηό, ειέγρζεθε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ όπσο νξίδνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε, ηόζν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, όζν θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
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δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο ζηαδίνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 22 ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζώο επίζεο, όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 22.2 ηεο Γηαθήξπμεο 

(δηθαηνινγεηηθά πιήξσζεο θξηηεξίσλ επηινγήο), είραλ ήδε ππνβιεζεί θαη ειεγρζεί θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 20 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Η Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηα νξηδόκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο, 

δηαπίζησζε όηη: 

 α) ηα δεισζέληα ζηνηρεία ζην ΣΔΤΓ πνπ ππέβαιε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν πξνζσξηλόο 

αλάδνρνο είλαη αιεζή θαη ζε ζπκθσλία κε όια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά. 

 β) ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ είλαη πιήξεο θαη άξηηνο θαη απνδεηθλύνληαη νη όξνη θαη 

νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

 

Μεηά από ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, 

 

ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ 

 

 Σελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν 

«ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ ΣΟΝ 

ΟΗΚΗΜΟ ΒΔΛΒΗΣΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Ν. 

ΛΟΤΚΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔΛΔΣΩΝ», ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά έρεη ζπγθεληξώζεη ηελ κεγαιύηεξε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θαη κε κέζε 

ηεθκαξηή έθπησζε 73,00%. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξν 22 ηεο Γηαθήξπμεο 

επηθπξώλνληαη κε ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο. 

Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεθε ζε πέληε (5) αληίγξαθα, εγθξίλεηαη από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή (ήηνη, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ) θαη θαηά ηεο 

απόθαζεο έγθξηζήο ηνπ (ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε 

όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο), ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

 

 
  

                  Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΛΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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