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

ζήκεξα, ηην 30
η
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 23/26-6-2020,  

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

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

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

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο 

– αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 397/2020). 

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. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 1
νπ

 πξαθηηθνύ ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: 

«Δπηζθεπή – Απνθαηάζηαζε Τδξαπιάθσλ Ύδξεπζεο (2018)» (Πξνζσξηλόο 

κεηνδόηεο)», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 8041/26-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

θαη ε ππ’ αξηζ. 8029/26-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ 

θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1
νπ

 πξαθηηθνύ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ 

ΑΡΓΔΤΗ (2018)»΄΄ - αο ζηέιλνπκε ην 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ 

«ΔΠΙΚΔΤΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2018)», 

πξνϋπνινγηζκνύ 500.000,00€ (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. θαη κεηά ηε 

ζηξνγγπινπνίεζε ζε αθέξαηα επξώ κε ηελ Δγθ.36/13-12-2001) κε ην ζύζηεκα 

πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 

4412/2016. - Σν αλσηέξσ έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ( ΚΑ 25-

7336.00002). - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 29/2020 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζε ηελ 23
ε
 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 

2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00 π.κ. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ από ηνλ Ν.4497/2017 κε ην άξζξν 107, θαη πξνρώξεζε 

ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην ελ ιόγσ έξγν, ην νπνίν θέξεη ηνλ ειεθηξνληθό 

αξηζκό 90271 ζην ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζπλέηαμε ην αλσηέξσ πξαθηηθό. - αο 

ελεκεξώλνπκε όηη κεηνδόηεο είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε: ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ κε γεληθό ζύλνιν πξνζθνξάο 199.181,98€ (ρσξίο 
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Φ.Π.Α.) θαη 246.985,65€ (κεηά Φ.Π.Α.) δει. ε κέζε έθπησζε είλαη (51,67%). - 

Μεηά ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ηελ §4 ηνπ άξζξνπ 100 θαη 

ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016, λα ιάβεηε απόθαζε εάλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί αζπλήζηζηα 

ρακειώλ πξνζθνξώλ (πςειέο εθπηώζεηο). - ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο: -

*Να εγθξίλεηε ην 1ν Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην νπνίν 

πξνζσξηλόο κεηνδόηεο είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε: ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΙΟΤ κε γεληθό ζύλνιν πξνζθνξάο 199.181,98€ (ρσξίο 

Φ.Π.Α.) θαη 246.985,65€ (κεηά Φ.Π.Α.) δει. ε κέζε έθπησζε είλαη (51,67%). -*Σελ 

πξόζθιεζε ηνπ κεηνδόηε γηα ηελ ππνβνιή επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ. -  

Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ πξνζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε ε θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 23-6-2020 1
ν
 Πξαθηηθό 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: «Δπηζθεπή – Απνθαηάζηαζε Τδξαπιάθσλ 

Ύδξεπζεο (2018)». Με ηε δηεπθξίληζε όηη νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο ππεξςήθηζαλ ην σο άλσ ζέκα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

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

άξζξνπ 100 θαη ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016, εγκρίνει ηα θάησζη:  

 

Α] Γεν ζσνηρέτοσν νη ιόγνη εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 

Ν.4412/2016 πεξί αζπλήζηζηα ρακειώλ πξνζθνξώλ (πςειέο εθπηώζεηο) γηα ην 

έξγν: «Δπηζθεπή – Απνθαηάζηαζε Τδξαπιάθσλ Ύδξεπζεο (2018)». 

 

Β] 
1) Δγκρίνει ην από 23-6-2020 1

ν
 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ 

έξγνπ: «Δπιζκεσή – Αποκαηάζηαζη Τδρασλάκων Ύδρεσζης (2018)», 

πξνϋπνινγηζκνύ 500.000,00 € (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. θαη κεηά ηε 

ζηξνγγπινπνίεζε ζε αθέξαηα επξώ κε ηελ Δγθ.36/13-12-2001), κε ην ζύζηεκα 

πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 

4412/2016, ζύκθσλα κε ην νπνίν προζωρινός μειοδόηης αναδεικνύεηαι ε 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε: «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΔΤΘΤΜΗΟΤ», 

κε γεληθό ζύλνιν πξνζθνξάο 199.181,98 € (τωρίς Φ.Π.Α.) θαη 246.985,65€ (μεηά 

Φ.Π.Α.), δηλ. η μέζη έκπηωζη είναι (51,67%). 

 

2] Καλεί ηε κεηνδόηξηα ε.ε. «ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ 

ΔΤΘΤΜΗΟΤ», λα ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Σν αλσηέξσ έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ (ΚΑ 25-

7336.00002). 
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 Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξ. 29/2020 απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζε ηελ 23
ε
 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00 π.κ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνύ από ηνλ Ν.4497/2017 κε ην άξζξν 107, θαη πξνρώξεζε ζηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην ελ ιόγσ έξγν, ην νπνίν θέξεη ηνλ ειεθηξνληθό αξηζκό 

90271 ζην ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζπλέηαμε ην αλσηέξσ πξαθηηθό.  

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                  Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 
 
  

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 
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