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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ),
ζήκεξα, ηελ 16ε Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη
7] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 360/2020).
Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 361/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 368/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – 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, «1)
Έγθξηζε ηεο από 10/06/20 Γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, 2) πκκόξθσζε
κε ηελ αξηζ.635/2020 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη σο εθ ηνύηνπ 3) Αθύξσζε ηεο αξηζ.175/2020
Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηή έγηλε δεθηή ε πξνζθνξά ηνπ
δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Α. ΚΑΟΤΗ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη αλαδείρζεθε πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο
αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην ηκήκα 1 ηεο αξηζ.6/19 Μειέηεο, κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ-Β’
Φάζε 2019» 4) Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», σο
«πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» ηνπ ηκήκαηνο 1 «Πξνκήζεηα αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ 4-5 θπβηθά» ηνπ
δηαγσληζκνύ 5) Δπηζηξνθή παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα νηθνλνκηθό θνξέα «Γ.Φ.
ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 7346/15-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ
θαη ε ππ’ αξηζ. 7119/11-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ) ε
νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ηεο από 10/06/20 Γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ 2.
πκκόξθσζε κε ηελ αξηζ.635/2020 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη σο εθ ηνύηνπ 3. Αθύξσζε ηεο
αξηζ.175/2020 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηή έγηλε δεθηή ε
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
Α. ΚΑΟΤΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη αλαδείρζεθε πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ
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ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην ηκήκα 1 ηεο αξηζ.6/19
Μειέηεο, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ-Β’ Φάζε 2019»4.Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ», σο «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» ηνπ ηκήκαηνο 1 «Πξνκήζεηα αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ
4-5 θπβηθά» ηνπ δηαγσληζκνύ5. Δπηζηξνθή παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα νηθνλνκηθό θνξέα
«Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»΄΄ - Έρνληαο ππόςε: - 1) ηηο δηαηάμεηοησλάξζξσλ365 (δηαδηθαζία
εμέηαζεο πξνζθπγήο) θαη 367 (δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο –ζπλέπεηεο απνθάζεσλ Α.Δ.Π.Π)ηνπ
Ν. 4412/2016, όπσο ηζρύεη - 2) ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3
ηνπ 4623/19 θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20
άξζξν 10 παξ.4 - 3) ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 6/2019 Γηαθήξπμεο - 4) ηελ αξηζ.175-17/03/20 Απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία αλαδεηθλύνληαη νη «πξνζσξηλνί αλάδνρνη» ηνπ
ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηα ηκήκαηα 1 έσο θαη 6
ηεο αξηζ.6/19 Μειέηεο, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ-Β’ Φάζε 2019» - 5) ηελ από 10.04.20 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα «Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαηά ηεο αξηζ.175/2020
Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ έγηλε δεθηή
ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Α. ΚΑΟΤΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη αλαδείρζεθε απηόο πξνζσξηλόο
αλάδνρνο - 6) ην παξάβνιν (θσδηθόο 329944526950 0609 0088) ύςνπο 885,00€ πνπ θαηέβαιε ν
πξνζθεύγσλ - 7) ηελ αξηζ.635/2020 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε ελ ιόγσ
πξνζθπγή θαη νξίδεηαη επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα - 8) ηελ από 10/06/20
Γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά ζηε ζπκκόξθσζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ αξηζ.635/2020 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. - Παξαθαινύκε όπσο: - α)
εγθξίλεηε ηελ από 10/06/20 Γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ πνπ αθνξά ζηελ
ζπκκόξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ αξηζ.635/2020 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. - β)
απνθαζίζεηε: -*ηε ζπκκόξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο-Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ αξηζ.635/2020
απόθαζε ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.), κε ηελ νπνία γίλεηαη
δεθηή ε από 10.04.20 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Γ.Φ.
ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη σο εθ ηνύηνπ -*ηελ αθύξσζε ηεο αξηζ.175/2020 Απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηή έγηλε δεθηή ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Α. ΚΑΟΤΗ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη αλαδείρζεθε πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ
δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην ηκήκα 1 ηεο αξηζ.6/19 Μειέηεο, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ-Β’ Φάζε 2019» *ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Γ.Φ.ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ,
ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην ηκήκα 1
«Πξνκήζεηα αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ 4-5 θπβηθά » ηεο αξηζ.6/19 Μειέηεο, δηόηη ζε ζπκθσλία
κε ηελ ππ’ αξ. 635/2020 απόθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ε κόλε πνπ γίλεηαη δεθηή
ζηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο σο εμήο: Πξνκεζεπηήο

Πξνζθνξά

Σκήκα
Πξνκεζείαο

Πνζ/ηα

Πξνζθ/λε Σηκή
Μνλάδαο

Πξνζθ/λε
Γαπάλε

Π.Γ. κε ηνλ
Φ.Π.Α.

Γ .Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
159337
1
1
172.860,00
172.860,00
214.346,40
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, είλαη ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα : Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Σ.Δ., σο ε κνλαδηθή πξνζθνξά πνπ έγηλε απνδεθηή ζηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, βάζεη ηεο ππ’ αξ. 635 / 2020 απόθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., γηα ην ηκήκα πξνκήζεηαο 1 ηεο
πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Β΄ Φάζε
2019».
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-*ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ (θσδηθόο 329944526950 0609 0088) ζηνλ πξνζθεύγνληα, ύςνπο
885,00€. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ
Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο
Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησλ κεηαμύ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
νη θεο Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ
αλαπιεξσηή αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ην από 10-6-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 635/2020 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο ςήθηζε δηθή ηνπ
πξόηαζε, ήηνη «Σηηρίζω ηην ειζήγηζη ηης αρμόδιας Επιηροπής ηοσ Δήμοσ ποσ είτε εγκριθεί ζε
προηγούμενη ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Επιηροπής», νη θ.θ. Πέηξνο Φσκάο, Φώηηνο
Γεκαθόπνπινο, Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Μαξία Φηινπνύινπ δήισζαλ «απνρή» θαη ζε ζπλδπαζκό
κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη
ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο,
ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ
θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 365 (δηαδηθαζία εμέηαζεο πξνζθπγήο) θαη 367 (δηαδηθαζία
ιήςεο απόθαζεο – ζπλέπεηεο απνθάζεσλ Α.Δ.Π.Π) ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηζρύεη
2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σνπο όξνπο ηεο αξηζ. 6/2019 Γηαθήξπμεο
2. Σελ αξηζ.175-17/03/20 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία αλαδείρζεθαλ
νη «πξνζσξηλνί αλάδνρνη» ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηα ηκήκαηα 1 έσο θαη 6 ηεο αξηζ. 6/19 Μειέηεο, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ-Β’ Φάζε
2019»
3. Σελ από 10.04.20 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Γ.Φ.
ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ,
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαηά ηεο αξηζ. 175/2020 Απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ έγηλε δεθηή ε
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Α. ΚΑΟΤΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη αλαδείρζεθε απηόο
πξνζσξηλόο αλάδνρνο
4. Σν παξάβνιν (θσδηθόο 329944526950 0609 0088) ύςνπο 885,00 € πνπ θαηέβαιε ν
πξνζθεύγσλ
5. Σελ αξηζ.635/2020 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε ελ ιόγσ
πξνζθπγή θαη νξίδεηαη επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα
6. Σελ από 10/06/2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά ζηε
ζπκκόξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ αξηζ.635/2020 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π.
1]
Δγθξίλεη ην από 10-06-2020 πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ
αθνξά ζηελ ζπκκόξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ αξηζ. 635/2020 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π..
2]
Δγθξίλεη ηε ζπκκόξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο-Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ αξηζ.
635/2020 απόθαζε ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.), κε ηελ
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ΑΔΑ: 67Θ7ΩΞΙ-Ψ56
νπνία γίλεηαη δεθηή ε από 10-04-2020 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Γ.Φ.
ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη σο εθ ηνύηνπ:
α)
Αθπξώλεη ηελ αξηζ.175/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά ην κέξνο πνπ κε
απηή έγηλε δεθηή ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
ΔΙΓΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Α. ΚΑΟΤΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη αλαδείρζεθε
πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ην ηκήκα 1 ηεο αξηζ. 6/19 Μειέηεο, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ-Β’ Φάζε 2019».
β)
Πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ην ηκήκα 1 «Πξνκήζεηα αλαξξνθεηηθνύ ζαξώζξνπ 4-5 θπβηθά» ηεο αξηζ.6/19
Μειέηεο, αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», δηόηη ζε
ζπκθσλία κε ηελ ππ’ αξ. 635/2020 απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π., ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ε κόλε πνπ
γίλεηαη δεθηή ζηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο σο εμήο:
Πξνκεζεπηήο

Πξνζθνξά

Σκήκα
Πξνκεζείαο

Πνζ/ηα

Πξνζθ/λε Σηκή
Μνλάδαο

Πξνζθ/λε
Γαπάλε

Π.Γ. κε ηνλ
Φ.Π.Α.

Γ .Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
159337
1
1
172.860,00
172.860,00
214.346,40
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, είλαη ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα: Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Σ.Δ., σο ε κνλαδηθή πξνζθνξά πνπ έγηλε απνδεθηή ζηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο , βάζεη ηεο ππ’ αξ. 635/2020 απόθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., γηα ην ηκήκα πξνκήζεηαο 1 ηεο
πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Β΄ Φάζε
2019».

3]
Δγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ, ύςνπο 885,00 € (θσδηθόο 329944526950 0609 0088)
ζηνλ πξνζθεύγνληα νηθνλνκηθό θνξέα «Γ.Φ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ».
Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παξόληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
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