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Αριθμός  344    

20
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 11
ης

 Ηοσνίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 11
η
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 20/5-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (14) 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] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο 

Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 11] Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ζ θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 

342/2020). 

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

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 347/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Φσκάο – 

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 θαηεπείγνλ ζέκα: «Μεηάζεζε εκεξνκεληώλ 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ δεκνπξαζηώλ έξγσλ ηεο Γ/λζεο Αξρ/θνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 7048/10-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ 

αξηζ. 7038/10-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ) ε νπνία έρεη σο 

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

ΘΔΜΑ:΄΄Μεηάζεζε εκεξνκεληώλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ 

δεκνπξαζηώλ έξγσλ ηεο Γ/λζεο Αξρ/θνύ Έξγνπ-Ζ/Μ΄΄ - αο γλσξίδνπκε όηη κε ην ππ’ αξηζ. 

14178ΔΞ2020/03-06-2020έγγξαθν ηεο Γεληθή Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ελεκεξσζήθακε γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 12/06/2020-22/06/2020. - Χο εθ ηνύηνπ νη 

θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ησλ θάησζη δηαγσληζκώλ ηεο 

Γ/λζεο καο, πνπ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζήο ηνπο ζε εμέιημε ζην ΔΖΓΖ πξέπεη λα 

κεηαηεζνύλ θαη λα θαζνξηζηνύλ εθ λένπ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: -*κε ηελ ππ’ αξηζ. 695/20-12-

2019Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο ηεο κειέηεο: «ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΖ» 

θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξίζκ.17076/13-05-2020 (ΑΓΑ: ΧΕΒΚΧΞΗ-40Ρ)πξνθήξπμε απηήο 

νξίζηεθε: σο εκέξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 15/06/2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

13:00κ.κ.θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 19/06/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 10:00π.κ -*κε ηελ ππ’ αξηζ. 135/25-02-2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη 

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ(ΓΗΑΓΡΟΜΖ 1-ΑΝΧ ΠΟΛΖ)» θαη ζύκθσλα 

κε ηελ ππ΄αξίζκ.15831/05-05-2020 (ΑΓΑ:ΧΖΦΤΧΞΗ-Ρ61) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε: σο εκέξα 
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ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 16/06/2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00 κ.κ. θαη σο εκέξα 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 22/06/2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00π.κ. -*κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 239/28-04-2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζηελ νδό 

Κσλζηαληηλνππόιεσο από ηελ νδό Αγ. νθίαο έσο ηελ νδό Καξόινπ» θαη ζύκθσλα κε ηελ 

ππ΄αξίζκ.19594/29-05-2020 (ΑΓΑ:Φ4ΣΓΧΞΗ-97Ο) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε: σο εκέξα ιήμεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 29/06/2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ. θαη σο εκέξα 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 03/07/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ -*κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 696/20-12-2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο 

ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ» θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξίζκ.16844/12-05-2020 

(ΑΓΑ:Φ19ΧΧΞΗ-ΖΓΛ) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε: σο εκέξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 

ε 15/06/2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00κ.κ θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ 

ε 19/06/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ. -*κε ηελ ππ’ αξηζ. 697/20-12-2019 Απόθαζε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ 

έξγνπ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΣΤΠΟΤ ΠΡΧΗΜΟΤ ΟΥΔΣΟΤ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ, ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξίζκ.16852/12-05-2020 

(ΑΓΑ:ΦΣΜΡΧΞΗ-Ρ03) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε: σο εκέξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 

ε 17/06/2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00 κ.κ. θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

απηώλ ε 23/06/2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00π.κ. - Λακβάλνληαο ινηπόλ ππόςε, - 1. ην ππ’ 

αξηζ. 14178ΔΞ2020/03-06-2020 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – 2. ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο όηη: «Αλ, γηα ιόγνπο 

αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνύο ιόγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα 

ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο…….» - θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί απξόζθνπηα ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ παξαθαινύκε ζύκθσλα κε ην άξζξν 103, Ν. 3463/2006 & ην 

άξζξν 72, Ν. 3852/10 όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα: - ηελ έγθξηζε κεηάζεζεο ησλ εκεξνκεληώλ 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ησλ δεκνπξαζηώλ ησλ θάησζη έξγσλ: -

*«ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΖ» σο εκέξα ιήμεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 29/06/2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00κ.κκ θαη σο εκέξα 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 03/07/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ. -

*«ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ 

(ΓΗΑΓΡΟΜΖ 1-ΑΝΧ ΠΟΛΖ)» σο εκέξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 30/06/2020 εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 13:00 κ.κ. θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 06/07/2020 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 10:00π.κ. -8«Αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζηελ νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο από 

ηελ νδό Αγ. νθίαο έσο ηελ νδό Καξόινπ» σο εκέξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 

10/07/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 κ.κ. θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

απηώλ ε 16/07/2020 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 10:00π.κ. -*«ΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ» σο εκέξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 

ε 24/06/2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00κ.κ θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ 

ε 01/07/2020 εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 10:00 π.κ. -*«ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΠΛΖΡΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΤΠΟΤ ΠΡΧΗΜΟΤ ΟΥΔΣΟΤ Δ 

ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ, ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ» σο εκέξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 25/06/2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 

14:00κ.κ θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 02/07/2020 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 

10:00π.κ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα 

καηεπείγον, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:   

Με ηελ ππ’ αξηζ. 695/20-12-2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη 

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηεο κειέηεο: «ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΖ» θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 17076/13-05-2020 

(ΑΓΑ: ΧΕΒΚΧΞΗ-40Ρ) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε σο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξώλ ε 15
ε
/06/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00κ.κ. θαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο απηώλ ε 19
ε
/06/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ.  

Με ηελ ππ’ αξηζ. 135/25-02-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη 

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ(ΓΗΑΓΡΟΜΖ 1-ΑΝΧ ΠΟΛΖ)» θαη ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 15831/05-05-2020 (ΑΓΑ:ΧΖΦΤΧΞΗ-Ρ61) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε σο 

εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 16
ε
/06/2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00 κ.κ. 

θαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 22
α
/06/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

10:00π.κ 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 239/28-04-2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη όξνη 

ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζηελ 

νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο από ηελ νδό Αγ. νθίαο έσο ηελ νδό Καξόινπ» θαη ζύκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 19594/29-05-2020 (ΑΓΑ:Φ4ΣΓΧΞΗ-97Ο) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε σο εκεξνκελία 

ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 29
ε
/06/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ. θαη σο 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 03
ε
/07/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 

10:00π.κ  

Με ηελ ππ’ αξηζ. 696/20-12-2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη 

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ» θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

16844/12-05-2020 (ΑΓΑ:Φ19ΧΧΞΗ-ΖΓΛ) πξνθήξπμε απηήο νξίζηεθε σο εκεξνκελία ιήμεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 15
ε
/06/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00κ.κ θαη σο εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 19
ε
/06/2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 697/20-12-2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη όξνη 

ηεο δηαθήξπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΠΛΖΡΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΤΠΟΤ ΠΡΧΗΜΟΤ ΟΥΔΣΟΤ Δ 

ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ, ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 16852/12-05-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΜΡΧΞΗ-Ρ03) πξνθήξπμε 

απηήο νξίζηεθε σο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 17
ε
/06/2020, εκέξα Σεηάξηε 

θαη ώξα 13:00 κ.κ. θαη σο εκέξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 23
ε
/06/2020, εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 10:00π.κ. 

Με ην ππ’ αξηζ. 14178ΔΞ2020/03-06-2020 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ελεκεξώζεθε ε αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ 

διακοπή λειηοσργίας ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

12/06/2020 -22/06/2020. 
Χο εθ ηνύηνπ νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ησλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ, ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία 

δεκνπξάηεζήο ηνπο βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζην ΔΖΓΖ, πξέπεη λα κεηαηεζνύλ θαη λα 

θαζνξηζηνύλ εθ λένπ.  

ην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη: «Αν, για λόγοσς ανωηέρας βίας ή για 

ηετνικούς λόγοσς δεν διενεργηθεί η αποζθράγιζη καηά ηην οριζθείζα ημέρα ή αν μέτρι ηη μέρα ασηή 

δεν έτει σποβληθεί καμία προζθορά, η αποζθράγιζη και η καηαληκηική ημερομηνία ανηίζηοιτα 

μεηαηίθενηαι ζε οποιαδήποηε άλλη ημέρα, με απόθαζη ηης αναθέηοσζας αρτής…….»  

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί απξόζθνπηα ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, η Οικονομική Δπιηροπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 

3463/2006 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3), εγκρίνει ηελ κεηάζεζε ησλ 
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εκεξνκεληώλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ησλ δεκνπξαζηώλ ησλ 

θάησζη έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

1) Γηα ην έξγν: «ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΖ», 

σο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 29
η
/06/2020, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 

13:00μ.μ. θαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 03
η
/07/2020, ημέρα 

Παραζκεσή και ώρα 10:00π.μ. 

 

2) Γηα ην έξγν: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΠΑΣΡΑ (ΓΗΑΓΡΟΜΖ 1-ΑΝΩ ΠΟΛΖ)», σο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 

30
η
/06/2020, ημέρα Σρίηη και ώρα 13:00μ.μ. θαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

απηώλ ε 06
η
/07/2020, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 10:00π.μ. 

 

3) Γηα ην έξγν: «Ανακαηαζκεσή πεζοδρομίων ζηην οδό Κωνζηανηινοσπόλεως από ηην 

οδό Αγ. οθίας έως ηην οδό Καρόλοσ», σο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 

10
η
/07/2020, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14:00μ.μ. θαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο απηώλ ε 16
η
/07/2020 ημέρα Πέμπηη και ώρα 10:00π.μ. 

 

4) Γηα ην έξγν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ», σο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 24
η
/06/2020, ημέρα 

Σεηάρηη και ώρα 14:00μ.μ. θαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 

01
η
/07/2020, ημέρα Σεηάρηη  και ώρα 10:00 π.μ. 

 

5) Γηα ην έξγν: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΗΜΟΤ ΟΥΔΣΟΤ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ, ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», σο εκεξνκελία ιήμεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 25
η
/06/2020, ημέρα Πέμπηη και ώρα 14:00μ.μ. θαη σο 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο απηώλ ε 02
α
/07/2020 ημέρα Πέμπηη και ώρα 

10:00π.μ.. 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                       Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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