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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 21η Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 26/17-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (23) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο
Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
434/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
434/2020).
Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 435/2020).
Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 442/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε πξόζθιεζεο ηνπ επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε ηνπ δηελεξγεζέληνο
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ
ζε εθζεζηαθό ρώξν», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 9350/16-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ
θαη ε αξηζ. 9211/14-7-2020 εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Τκήκα
Κηηξηαθώλ Έξγσλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξόζθιεζεο ηνπ επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε ηνπ
δηελεξγεζέληνο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή
εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν»΄΄ - Με ηελ απόθαζε 195/7-5-2019 (ΑΓΑ:
ΨΗΦ7ΨΞΙ-9Μ4) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (α/α 78634) αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ
ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν» ζηελ εηαηξεία «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.» κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο
58,86%. Μεηά ηελ 548/2019 Πξάμε ηνπ Δ’ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ν
Γήκνο Παηξέσλ πξνρώξεζε ζηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν κέζσ ηεο
ζύκβαζεο ππ’ αξ. 50008/26-8-2019 (ΑΓΑ: ΨΚΧΚΨΞΙ-0Κ7) ζπλνιηθνύ πνζνύ
3.250.188,96€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην
Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) κε θσδηθό αξηζκό 2017ΔΠ00100001. - Ο
Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξ. 8784/21-2-2020 αίηεζε δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο ιόγσ
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θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ πέξαλ ησλ ηξηώλ κελώλ κε ππαηηηόηεηα ηνπ Κπξίνπ
ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016. Η αίηεζε απηή έγηλε ηειηθώο
απνδεθηή κε ηελ ππ’ αξ. 7926/24-6-2020 (ΑΓΑ: Ψ7ΗΒΨΞΙ-9Τ5) απόθαζε ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ. - Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην
έξγν, ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ πξνηείλεη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ
άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/2016, ηελ πξόζθιεζε ηεο επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε ηνπ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, δειαδή ηελ εηαηξεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» (α/α
πξνζθνξάο 107181) κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 51,52%, όπσο πξνθύπηεη από ην 1 ν
Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ην νπνίν είρε εγθξηζεί κε ηελ απόθαζε 70/19-22019 (ΑΓΑ: 68ΓΓΨΞΙ-ΔΓΓ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - Λακβάλνληαο ππόςε όηη: -*Τα
παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί
εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ. -*Τελ αλαγθαηόηεηα άκεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ην νπνίν
έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΠΓΔ. - Παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην
Σώκα: - (α) Τελ έγθξηζε πξόζθιεζεο ηνπ επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε «P.&C.
DEVELOPMENT S.A.» (α/α πξνζθνξάο 107181) κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 51,52%,
ηνπ δηελεξγεζέληνο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή
εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν». – Ο αλαπιεξσηήο θ. Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή Αληηδήκαξρν θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο, Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο θαη Πέηξνο Χσκάο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ
«ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ
θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε
ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε
ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, η
Οικονομική Δπιηροπή,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(6 ζεηηθέο ςήθνη)

Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Με ηελ απόθαζε 195/7-5-2019 (ΑΓΑ: ΨΗΦ7ΨΞΙ-9Μ4) ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (α/α 78634)
αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν», ζηελ
εηαηξεία «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.», κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 58,86%. Μεηά ηελ 548/2019
Πξάμε ηνπ Δ’ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ν Γήκνο Παηξέσλ πξνρώξεζε ζηελ
αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν κέζσ ηεο ζύκβαζεο ππ’ αξ. 50008/26-82019 (ΑΓΑ: ΨΚΧΚΨΞΙ-0Κ7) ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.250.188,96 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ 24%. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) κε
θσδηθό αξηζκό 2017ΔΠ00100001.
Ο Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξ. 8784/21-2-2020 αίηεζε δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο,
ιόγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ πέξαλ ησλ ηξηώλ κελώλ, κε ππαηηηόηεηα ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016. Η αίηεζε απηή έγηλε
ηειηθώο απνδεθηή κε ηελ ππ’ αξ. 7926/24-6-2020 (ΑΓΑ: Ψ7ΗΒΨΞΙ-9Τ5) απόθαζε ηεο
Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην έξγν, ε Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ πξνηείλεη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 160
ηνπ Ν.4412/2016, ηελ πξόζθιεζε ηεο επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε ηνπ ειεθηξνληθνύ
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δηαγσληζκνύ, δειαδή ηελ εηαηξεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» (α/α πξνζθνξάο
107181) κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 51,52%, όπσο πξνθύπηεη από ην 1 ν Πξαθηηθό ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ην νπνίν είρε εγθξηζεί κε ηελ απόθαζε 70/19-2-2019 (ΑΓΑ:
68ΓΓΨΞΙ-ΔΓΓ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Τα αλσηέξσ είλαη ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Δίλαη άκεζε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην νπνίν έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε
από ην ΠΓΔ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηελ πρόζκληζη ηνπ
επόκελνπ θαηά ζεηξά κεηνδόηε «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» (α/α πξνζθνξάο
107181) ηνπ δηελεξγεζέληνο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ
«Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθό ρώξν», κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο
51,52%,
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