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ηες 1
ες

 επηεκβρίοσ  2020 

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

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1
ε
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 30/28-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] Γεψξγηνο 

Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο Χσκάο – 

ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 507/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 508/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 509/2020). 

Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο,  απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 

521/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 523/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 528/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο - Αληηπξφεδξνο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ - ηαθηηθφ κέινο,  δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε πξφζθιεζεο ηνπ 3
νπ

 θαηά ζεηξά 

κεηνδφηε ηνπ δηελεξγεζέληνο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: 

«Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθφ ρψξν»», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 10566/6-8-

2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10469/5-8-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ – Τκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – 

Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξφζθιεζεο ηνπ 3
νπ

 

θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ δηελεξγεζέληνο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθφ ρψξν»΄΄ - Με ηελ απφθαζε 195/7-

5-2019 (ΑΓΑ: ΨΗΦ7ΨΞΙ-9Μ4) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θαηαθπξψζεθε ην 

απνηέιεζκα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ (α/α 78634) αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή 

εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθφ ρψξν» ζηελ εηαηξεία «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.» κε κέζε 

έθπησζε πξνζθνξάο 58,86%. Μεηά ηελ 548/2019 Πξάμε ηνπ Δ’ Κιηκαθίνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ν Γήκνο Παηξέσλ πξνρψξεζε ζηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

ΑΔΑ: ΩΖΒ2ΩΞΙ-Ρ00



ζηνλ Αλάδνρν κέζσ ηεο ζχκβαζεο ππ’ αξ. 50008/26-8-2019 (ΑΓΑ: ΨΚΧΚΨΞΙ-0Κ7) 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.250.188,96€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. Τν έξγν 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) κε θσδηθφ αξηζκφ 

2017ΔΠ00100001. - Ο Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξ. 8784/21-2-2020 αίηεζε δηάιπζεο 

ηεο ζχκβαζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016. Η αίηεζε 

απηή έγηλε ηειηθψο απνδεθηή κε ηελ ππ’ αξ. 7926/24-6-2020 (ΑΓΑ: Ψ7ΗΒΨΞΙ-9Τ5) 

απφθαζε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ. - Η Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπή 

(Πξντζηάκελε Αξρή ηνπ έξγνπ), κε ηελ ππ’ αξ. 444/21-7-2020 απφθαζε ηεο ελέθξηλε ηελ 

πξφζθιεζε ηνπ 2
νπ

 θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ εηαηξεία 

«P.&C. DEVELOPMENT S.A.» (α/α πξνζθνξάο 107181), λα αλαιάβεη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ. Η πξφζθιεζε απηή απνξξίθζεθε κε ην ππ’ αξ. 33768/4-8-2020 έγγξαθν ηεο ελ 

ιφγσ εηαηξείαο. - Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην έξγν, ε 

Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ πξνηείλεη, ζχκθσλα κε  ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 

160 ηνπ Ν.4412/2016, ηελ πξφζθιεζε ηνπ 3
νπ

 θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ εηαηξεία «ΤΔΚΑΛ Αλψλπκε Τερληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία, 

Ιδησηηθή επηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο» (α/α πξνζθνξάο 107677) κε κέζε 

έθπησζε πξνζθνξάο 51,00%, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη ην νπνίν είρε εγθξηζεί κε ηελ απφθαζε 70/19-2-2019 (ΑΓΑ: 68ΓΓΨΞΙ-

ΔΓΓ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - Λακβάλνληαο ππφςε φηη: -*Τα παξαπάλσ είλαη 

ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. -*Τελ αλαγθαηφηεηα άκεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ην νπνίν έρεη 

εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΠΓΔ. - Παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην 

Σψκα: - (α) Τελ έγθξηζε πξφζθιεζεο ηνπ 3
νπ

 θαηά ζεηξά κεηνδφηε «ΤΔΚΑΛ Αλψλπκε 

Τερληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία, Ιδησηηθή επηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο» λα 

αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθφ ρψξν», 

κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ππ’ αξ. 107677 πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ζηνλ 

δηελεξγεζέληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ 

Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή - 

Αληηδήκαξρν θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ. 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο θαη Ισάλλεο 

Τζηκπνχθεο δήισζαλ «απνρή» θαη ν θ. Πέηξνο Χσκάο δήισζε φηη ςεθίδεη «ιεπθφ» θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο  

αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ 

σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή 

Δπηηροπή,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(6 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

Έρνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

Με ηελ απφθαζε 195/7-5-2019 (ΑΓΑ: ΨΗΦ7ΨΞΙ-9Μ4) ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο  θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ (α/α 78634) 

αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθφ ρψξν» ζηελ εηαηξεία 

«ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.» κε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 58,86%. Μεηά ηελ 548/2019 Πξάμε ηνπ 

Δ’ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ν Γήκνο Παηξέσλ πξνρψξεζε ζηελ αλάζεζε 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν κέζσ ηεο ζχκβαζεο ππ’ αξ. 50008/26-8-2019 (ΑΓΑ: 

ΑΔΑ: ΩΖΒ2ΩΞΙ-Ρ00



ΨΚΧΚΨΞΙ-0Κ7) ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.250.188,96 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. Τν 

έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) κε θσδηθφ 

αξηζκφ 2017ΔΠ00100001. 

Ο Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξ. 8784/21-2-2020 αίηεζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο 

ιφγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016. Η αίηεζε απηή έγηλε 

ηειηθψο απνδεθηή κε ηελ ππ’ αξ. 7926/24-6-2020 (ΑΓΑ: Ψ7ΗΒΨΞΙ-9Τ5) απφθαζε ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Πξντζηάκελε Αξρή ηνπ έξγνπ), κε ηελ ππ’ αξ. 444/21-7-

2020 απφθαζή ηεο ελέθξηλε ηελ πξφζθιεζε ηνπ 2
νπ

 θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ εηαηξεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» (α/α 

πξνζθνξάο 107181), λα αλαιάβεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Η πξφζθιεζε απηή 

απνξξίθζεθε κε ην ππ’ αξ. 33768/4-8-2020 έγγξαθν ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην έξγν, ε Γ/λζε 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ πξνηείλεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 160 

ηνπ Ν.4412/2016, ηελ πξφζθιεζε ηνπ 3
νπ

 θαηά ζεηξά κεηνδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ εηαηξεία «ΤΔΚΑΛ Αλψλπκε Τερληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία, 

Ιδησηηθή επηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο» (α/α πξνζθνξάο 107677) κε κέζε 

έθπησζε πξνζθνξάο 51,00%, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη ην νπνίν είρε εγθξηζεί κε ηελ απφθαζε 70/19-2-2019 (ΑΓΑ: 68ΓΓΨΞΙ-

ΔΓΓ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Τα αλσηέξσ είλαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Τελ αλαγθαηφηεηα άκεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ην νπνίν έρεη εμαζθαιηζκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΠΓΔ. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή εγθρίλεη ηελ πρόζθιεζε ηνπ 3
νπ

 

θαηά ζεηξά κεηνδφηε «ΣΔΚΑΛ Αλώλσκε Σετληθή θαη Δκπορηθή Δηαηρεία, Ηδηφηηθή 

επητείρεζε Παροτής Τπερεζηώλ Αζθαιείας», λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

«Μεηαηξνπή εγθαηαζηάζεσλ ΑΣΟ ζε εθζεζηαθφ ρψξν», κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο ππ’ αξ. 107677 πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ζηνλ δηελεξγεζέληα 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                       Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 
  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΔΑ: ΩΖΒ2ΩΞΙ-Ρ00
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