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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22α Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/1812-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΣΟΥΙΧΝ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 17401/14-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
ε ππ’ αξηζ. 17310/11-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – ΘΔΜΑ: Έγθξηζε πξαθηηθνύ - ρεη.:1.Σν από 02-12-2020 Πξαθηηθό ΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.- 2.H ππ΄ αξηζκ. 205 /
2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί
ζπγθξόηεζεο
ηεο
Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ.- αο δηαβηβάδνπκε ην Πξαθηηθό ΙΙ «Βαζκνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΣΟΥΙΧΝ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη παξαθαινύκε
όπσο εηζεγείηαη ζην ζώκα ηελ έγθξηζή ηνπ ή κε.- πλεκκέλα: Σν Πξαθηηθό ΙΙ ηεο Δ.Γ.- Ο
Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ην από 02-12-2020 Πξαθηηθό ΙΙ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΣΟΥΙΧΝ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40, παξ. 1) θαη ην
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Ν.4412/2016,
Δγκρίνει ην από 2-12-2020 Πξαθηηθό ΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 205/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΣΟΥΙΧΝ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη σο εθ ηνύηνπ αναθέηει ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε α/α 1 ηνπ πίλαθα ζπκκεηερόλησλ ζηνλ
δηαγσληζκό «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», ζύκθσλα κε ηα όζα
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην από 2-12-2020 Πξαθηηθό ΙΙ, σο θάησζη:
Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο ΗΗ
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»
Πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 52.108,92 € (πιένλ Φ.Π.Α.)
Οη παξαθάησ ππνγξάθνληεο:
Μπνπξζηλόο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
Πξόεδξνο Δπηηξνπήο
Κσλζηαληίλνο
Γήκνο Παηξέσλ
Βαληαξάθεο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
2.
Σαθηηθό Μέινο
Βαζίιεηνο
Γήκνο Παηξέσλ
Αιαθάθεο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο,
3.
Σαθηηθό Μέινο
Διεπζέξηνο
Δθπξόζσπνο Σ.Δ.Δ.
πνπ νξηζηήθακε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο
κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», όπσο απηή ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ.
205/2020 Απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζακε, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηηο 04/11/2020, εκέξα
ΣΔΣΑΡΣΖ θαη ώξα 9:30 π.μ., ζην ρώξν Γεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Μαηδώλνο 147-3νο
όξνθνο), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ησλ
ζπκκεηερόλησλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ από ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ην
Πξαθηηθό Ι.
Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο ζηηο 9:30 π.κ. θαη ελεκέξσζε όια ηα κέιε, όηη, κε ην αξηζκ. πξση.
45107/30-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, απεζηάιε, ζε όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, ε αξηζκ. 544/08-09-2020 (ΑΓΑ: Χ704ΧΞΙ-4ΚΟ ) απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί έγθξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ Ι ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4.4 ηεο Γηαθήξπμεο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Γηαθήξπμεο θαη
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή, θάιεζε εγγξάθσο
ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζύκθσλα κε ην
Πξαθηηθό Ι, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.6 ηεο Γηαθήξπμεο
(ζρεηηθή ε αξηζκ. πξση. 52141/30-10-2020 έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ε νπνία εζηάιε κε email
ζηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ δελ είραλ απνθιεηζηεί από ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ).
Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζύκθσλα κε ην Πξαθηηθό Ι,
κνλόγξαςε θαη θαηαρώξεζε ην πεξηερόκελν ηνπ Δληύπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζηνλ
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παξαθάησ πίλαθα, κε βάζε ηε ζεηξά αξίζκεζεο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ
θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΦΟΡΔΑ

α/α

ΜΔΖ ΣΔΚΜΑΡΣΖ
ΔΚΠΣΧΖ (%)

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΠι (€)

35,00

29.452,86

Υ. ΥΙΧΝΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.

1.

Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», δελ παξεπξέζε
θαλέλαο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, αθνύ ήιεγμε θαη έθξηλε, όηη, νη πνζόηεηεο ηνπ θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αληηζηνηρνύλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, όπσο απηό
πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο πεξηπη. (θε) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4412/2016, πξνέβε ζε
βαζκνιόγεζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην απνηέιεζκα
θαηαρσξήζεθε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
α/α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ

UΟΠη=100 x (1-ΟΠη/ΠΑ)
1.

Υ. ΥΙΧΝΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.

35,00

όπνπ: ΠΑ = 52.108,92 ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή ηεο κειέηεο.
Αθνινύζσο, έγηλε ν πξνζδηνξηζκόο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
παξάγξαθν 21.4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη πνην ζπγθεθξηκέλα: H ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε
πξνζθνξάο U πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα: U = UΣΠ * 75% + UΟΠ * 25%.
Προζφρινός ανάδοτος αναδεικνύεηαι εκείνος ηοσ οποίοσ η προζθορά έτει
ζσγκενηρώζει ηον μεγαλύηερο βαθμό ζηο U. ε πεξίπησζε ηζνδύλακσλ πξνζθνξώλ, ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ
πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδύλακεο
πξνζθνξέο.
Μεηά από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή, νινθιήξσζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδόκελσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ θαλνληθέο θαη απνδεθηέο θαη
νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιόγεζεο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζύκθσλα κε ηε ζεηξά αξίζκεζεο ησλ θαθέισλ
ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ην πξνεγνύκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ.
α/α

1.

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ
Υ. ΥΙΧΝΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.

ΔΠΗΜΔΡΟΤ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

UTΠ*

UΟΠ

(U = UΣΠ*75%+UΟΠ*25%)

93,00

35,00

78,50

* Η βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο έρεη νξηζηηθνπνηεζεί κε ην Πξαθηηθό Ι.
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Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα κε α/α 1 ηνπ πίλαθα ζπκκεηερόλησλ «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», ε
νπνία είλαη θαη ε κνλαδηθή πξνζθνξά πνπ θξίζεθε απνδεθηή ζύκθσλα κε ην Πξαθηηθό Ι,
θεφρείηαι φς η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει βέληιζηης ζτέζης
ποιόηηηας - ηιμής.
Μεηά από ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ,
ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Σελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ
Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε α/α 1
ηνπ πίλαθα ζπκκεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.».
Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεθε ζε πέληε (5) αληίγξαθα, εγθξίλεηαη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή (ήηνη, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ) θαη θαηά ηεο απόθαζεο έγθξηζήο ηνπ
(ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο),
ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο.

Ο Πρόεδρος
Μποσρζινός Κφν/νος
Πολιηικός Μητανικός ΠΔ

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Πάηρα, 02 - 12 - 2020
Σα Μέλη
Βανηαράκης Βαζίλειος
Πολιηικός Μητανικός ΠΔ

Αλαθάκης Δλεσθέριος
Πολιηικός Μητανικός ΠΔ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
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