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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 19η Μαΐοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 17/15-52020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν
δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης
ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης
περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ
κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Αζαλάζηνο
Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Θεφδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 9]
Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο –
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Θεφδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο
απνθάζεσο 289/2020).
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 290/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 291/2020).
Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ, Παλαγηψηεο Μειάο,
Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Δμέηαζε ηεο αξηζ.15130/27-04-2020
εκπξφζεζκεο έλζηαζεο ηεο επηρείξεζεο «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» θαη
έγθξηζε ηεο απφ 05-05-2020 Γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηεο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο γηα ηελ ππεξεζία «Μίζζσζε Μεραλεκάησλ γηα Δμσξατζκφ Παξαιηψλ»»,
(ζρεηηθφ ην αξηζ. 5571/13-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5533/13-52020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη
σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Δμέηαζε ηεο
αξηζ.15130/27-04-2020 εκπξφζεζκεο έλζηαζεο ηεο επηρείξεζεο «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ.
ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» θαη έγθξηζε ηεο απφ 05-05-2020 Γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ αλαθνξηθά
κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ ππεξεζία «Μίζζσζε Μεραλεκάησλ γηα
Δμσξατζκφ Παξαιηψλ»΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε: -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 φπσο
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αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14
παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 -*ην άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016 (Απεπζείαο Αλάζεζε) -*ηνπο φξνπο
ηεο αξηζ. 08/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ, Σκήκα
Πξαζίλνπ. -*Σελ αξηζ. 3420/11-13-2020 Γεκάξρνπ Παηξέσλ απφθαζε γηα ηελ δηελέξγεηα
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ελ ιφγσ
ππεξεζία. -*Σελ κε αξηζ. πξση.2.939/05-03-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 775
Β (ΑΓΑ:ΦΠΧΓΧΞΗ-ΓΧ9, ΑΓΑΜ:20REQ006388581), ζε βάξνο ηνπ ΚΑ:35-6233.00005,
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -*ηελ αξηζ. 11848/11-03-2020
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ
(20PROC006417197 –Μαηαίσζεο θαη 20PROC006682667 ), θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ *Σν απφ 31/03/2020πξαθηηθφ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ην νπνίν πξνηείλεη νκφθσλα: α. ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ - β. ηελ αλάδεημε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΚΟΤΣΟΤΚΟ . & ΤΗΟ Ο.Δ.» σο «νξηζηηθφ αλάδνρν» γηα ηελ
ππεξεζία «Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα εμσξατζκφο παξαιηψλ», γηαηί: α) ε πξνζθνξά ηνπ
είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 8/2020 κειέηεο ηεο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, β) γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά
είλαη ε πην ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο
θαη γ) ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξε & ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο κε αξ.
8/2020 κειέηεο, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.781,60 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24%). - γ. ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξψλ: -*ηνπ «ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓ ΒΑΗΛΔΗΟ»
κε ηηκή πξνζθνξάο 18.004,80 (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%) γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο -*ηνπ
«ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» κε ηηκή πξνζθνξάο 20.088,00 (ζπκπεξ. ΦΠΑ
24%γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο -*Σελ ππ’ αξηζ. 14469/14-04-2020Απφθαζε Γεκάξρνπ
Παηξέσλ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ θαη αλαζέηεη
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε «ΚΟΤΣΟΤΚΟ ΣΑΤΡΟ & ΤΗΟ Ο.Δ. ηελ ελ ιφγσ
ππεξεζία. -*Σελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γεκάξρνπ
Παηξέσλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο ζηηο 14-04-2020 κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν. -*Σν απφ 14-04-2020 έγγξαθν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ.
ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κε ην νπνίν
καο δεηά λα ηνπ ρνξεγήζνπκε αληίγξαθά ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ (ην νπνίν δελ καο θνηλνπνηήζεθε εγθαίξσο ιφγσ πθηζηάκελεο θαηάζηαζε Govid19). -*Σν κε αξηζ. πξση. 14812/ 22-04-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ &
Γεκνπξαζηψλ πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» κε ην
νπνίν ηνλ ελεκεξψλνπκε: α) φηη ηνπ παξέρεηαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη β) φηη παξαηείλνπκε ην δηθαίσκα έλζηαζεο γηα πέληε (5) κέξεο αθφκα
ιφγσ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. -*Σελ κε αξηζ. πξση. 15130/27-04-2020εκπξφζεζκε
έλζηαζε ηνπ «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.», (πνπ δηαβηβάζηεθε ζηελ επηηξνπή
ελζηάζεσλ ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο) θαηά ηνπ απφ 31/03/2020πξαθηηθφ ηνπ γλσκνδνηηθνχ
νξγάλνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ απφξξηςε ησλ άιισλ δχν νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη θαη ηελ νπνία επηζπλάπηνπκε -*Σν απφ 05-05-2020 (δηαβηβάζηεθε
ζην ηκήκα καο 07-05-2020)Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ (Απνθ. ΟΔ 53/2020) επί
ηεο αλσηέξσ έλζηαζεο ηεο «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.», βάζεη ηεο νπνίαο
απνθαίλεηαη νκφθσλα θαη απνξξίπηεη ηελ ελ ιφγσ έλζηαζε, δηφηη: - 1. ππεβιήζε θαηά ηνπ
απφ 31/03/2020πξαθηηθνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 127 θαη ην
άξζξν 221 παξ. 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, έπξεπε λα ππνβιεζεί «θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο», ελ πξνθεηκέλνπ θαηά ηεο αξηζ. 14469/14-04-2020 Απφθαζεο
Γεκάξρνπ Παηξέσλ - 2. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ιφγνπο
απφξξηςεο πνπ επηθαιείηαη ν εληζηάκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαηαζέηεη ηηο θάησζη
παξαηεξήζεηο: - 1) ρεηηθά κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε Παλαγφπνπινπ Αλδ.
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Βαζηιείνπ: - α) Γελ ζεσξείηαη ηθαλφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ε εθ παξαδξνκήο θαηάζεζε ελφο
πηζηνπνηεηηθνχ δηπιψκαηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ
ππήξρε θαη εζηάιε ακέζσο κεηά ηελ έγγξαθε ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. - β)
Σν έγγξαθν Δ4 (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) δελ δεηείηαη πνπζελά σο πξναπαηηνχκελν
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, επνκέλσο
δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο θαλέλαο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο λα ην ζπκπεξηιάβεη ζηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ. - γ) Ζ βεβαίσζε Δπηκειεηεξίνπ απφ κέξνπο ηνπ θ.
Παλαγφπνπινπ δελ απαηηείην σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, παξά κφλν
σο δηθαηνινγεηηθφ θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ
αλάδνρν. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ν ΚΑΓ 81211001 πνπ αθνξά ζε ππεξεζίεο
θαζαξηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, θξίλεηαη
φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο κειέηεο. – 2) ρεηηθά κε ηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΚΟΤΣΟΤΚΟ . & ΤΗΟ Ο.Δ.»: - α) Γελ θξίλεηαη σο ιφγνο
απνθιεηζκνχ νχηε ε θαηάζεζε ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ζην δηαγσληζκνχ, νχηε θαη ε κε
θαηάζεζε Δ4, φπσο αλαθέξεηαη θαη ηελ σο άλσ πεξίπησζε 1)β) ηεο εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο Παλαγφπνπινπ Αλδ. Βαζηιείνπ. - β) Δθ’ φζνλ θαηαηέζεθε απφδεημε
πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δελ δεηήζεθε δηεπθξίληζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ (ζε πνην ΜΔ αλαθέξεηαη) ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, επίζεο
θξίλεηαη φηη δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ. -γ) Ζ αζθάιηζε ηνπ ΜΔ σο πξνο ηε ρξήζε
σο εξγαιείν πνπ επηζεκαίλεηαη δελ αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη άξα
δελ ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν. - Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη φζεο απφ ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο έλζηαζεο αθνξνχλ ζε έιιεηςε ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο, κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κέξνο έλζηαζεο ζε
πξνγελέζηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ (επί ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ), ζχκθσλα
κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16 θαη φρη ζην παξφλ ζηάδην. - Παξαθαινχκε φπσο: *Δμεηάζεηε θαη εγθξίλεηε ην απφ 05-05-2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο
Δλζηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ *Απνθαζίζεηε ηελ απφξξηςε ηεο αξηζ. πξση. 15130/27-04-2020εκπξφζεζκεο έλζηαζεο
ηνπ «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.», γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: - 1. ππεβιήζε
θαηά ηνπ απφ 31/03/2020πξαθηηθνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν
127 θαη ην άξζξν 221 παξ. 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, έπξεπε λα ππνβιεζεί «θαηά πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο», ελ πξνθεηκέλνπ θαηά ηεο αξηζ. 14469/14-04-2020
Απφθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ - 2. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο
ιφγνπο απφξξηςεο πνπ επηθαιείηαη ν εληζηάκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαηαζέηεη ηηο
θάησζη παξαηεξήζεηο: - 1) ρεηηθά κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε Παλαγφπνπινπ Αλδ.
Βαζηιείνπ: - α) Γελ ζεσξείηαη ηθαλφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ε εθ παξαδξνκήο θαηάζεζε ελφο
πηζηνπνηεηηθνχ δηπιψκαηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ
ππήξρε θαη εζηάιε ακέζσο κεηά ηελ έγγξαθε ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. - β)
Σν έγγξαθν Δ4 (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) δελ δεηείηαη πνπζελά σο πξναπαηηνχκελν
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, επνκέλσο
δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο θαλέλαο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο λα ην ζπκπεξηιάβεη ζηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ. - γ) Ζ βεβαίσζε Δπηκειεηεξίνπ απφ κέξνπο ηνπ θ.
Παλαγφπνπινπ δελ απαηηείην σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, παξά κφλν
σο δηθαηνινγεηηθφ θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ
αλάδνρν. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ν ΚΑΓ 81211001 πνπ αθνξά ζε ππεξεζίεο
θαζαξηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, θξίλεηαη
φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο κειέηεο. – 2) ρεηηθά κε ηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΚΟΤΣΟΤΚΟ . & ΤΗΟ Ο.Δ.»: - α) Γελ θξίλεηαη σο ιφγνο
απνθιεηζκνχ νχηε ε θαηάζεζε ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ζην δηαγσληζκνχ, νχηε θαη ε κε
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θαηάζεζε Δ4, φπσο αλαθέξεηαη θαη ηελ σο άλσ πεξίπησζε 1) β) ηεο εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο Παλαγφπνπινπ Αλδ. Βαζηιείνπ. - β) Δθ’ φζνλ θαηαηέζεθε απφδεημε
πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δελ δεηήζεθε δηεπθξίληζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ (ζε πνην ΜΔ αλαθέξεηαη) ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, επίζεο
θξίλεηαη φηη δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ. -γ) Ζ αζθάιηζε ηνπ ΜΔ σο πξνο ηε ρξήζε
σο εξγαιείν πνπ επηζεκαίλεηαη δελ αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη άξα
δελ ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν. - Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη φζεο απφ ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο έλζηαζεο αθνξνχλ ζε έιιεηςε ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο, κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κέξνο έλζηαζεο ζε
πξνγελέζηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ (επί ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ), ζχκθσλα
κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16 θαη φρη ζην παξφλ ζηάδην. – Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, θ. Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, ηνλ εθπξφζσπν ηεο
επηρείξεζεο «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.», ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ
κειψλ, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ ππ’ αξηζ. 15130/274-2020 έλζηαζε ηεο επηρείξεζεο «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» θαη ην απφ 0505-2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο
θαηαςήθηζε ην σο άλσ ζέκα, νη θ.θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο θαη Πέηξνο Φσκάο δήισζαλ φηη
ςεθίδνπλ «ιεπθφ» θαη ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο δήισζε «απνρή» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει
λεσκή υήθο, λογίζεηαι φς παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο
απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ
θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, η Οικονομική Δπιηροπή,
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3)
2. Σν άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016 (Απεπζείαο Αλάζεζε)

1.
2.

3.

4.

5.
6.

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
Σνπο φξνπο ηεο αξηζ. 08/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο &
Πξαζίλνπ, Σκήκα Πξαζίλνπ
Σελ αξηζ. 3420/11-13-2020 απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ελ ιφγσ
ππεξεζία
Σελ κε αξηζ. πξση.2.939/05-03-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 775 Β
(ΑΓΑ:ΦΠΧΓΧΞΗ-ΓΧ9, ΑΓΑΜ:20REQ006388581), ζε βάξνο ηνπ ΚΑ:356233.00005, πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
Σελ αξηζ. 11848/11-03-2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ε νπνία
αλαξηήζεθε
ζην
ΚΖΜΓΖ
(20PROC006417197
–Μαηαίσζεο
θαη
20PROC006682667) θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
Σν απφ 31/03/2020 πξαθηηθφ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ
Σελ ππ’ αξηζ. 14469/14-04-2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία
εγκρίνει ην Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ θαη αλαζέηεη απεπζείαο ζηελ
επηρείξεζε «ΚΟΤΣΟΤΚΟ ΣΑΤΡΟ & ΤΗΟ Ο.Δ. ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία
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7. Σελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο ζηηο 14-04-2020 κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν
8. Σν απφ 14-04-2020 έγγξαθν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ.
ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κε
ην νπνίν δεηά λα ηνπ ρνξεγεζνχλ αληίγξαθά ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνινίπσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ην νπνίν δελ θνηλνπνηήζεθε εγθαίξσο ιφγσ πθηζηάκελεο
θαηάζηαζε Govid-19)
9. Σν κε αξηζ. πξση. 14812/22-04-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ &
Γεκνπξαζηψλ πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ
Δ.Γ.Δ.» κε ην νπνίν ελεκεξψλεηαη: α) φηη ηνπ παξέρεηαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη β) φηη παξαηείλεηαη ην δηθαίσκα έλζηαζεο γηα πέληε
(5) κέξεο αθφκα ιφγσ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
10. Σελ κε αξηζ. πξση. 15130/27-04-2020 εμπρόθεζμη ένζηαζη ηοσ «ΑΜΑΡΖ
ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.», (πνπ δηαβηβάζηεθε ζηελ επηηξνπή ελζηάζεσλ ηεο
αξκφδηαο Γ/λζεο) θαηά ηνπ απφ 31/03/2020 πξαθηηθνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ απφξξηςε ησλ άιισλ δχν νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη θαη ε νπνία επηζπλάπηεηαη
11. Σν απφ 05-05-2020 (δηαβηβάζηεθε ζηηο 07-05-2020) Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο
Δλζηάζεσλ (Απνθ. ΟΔ 53/2020) επί ηεο αλσηέξσ έλζηαζεο ηεο «ΑΜΑΡΖ
ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.», βάζεη ηεο νπνίαο απνθαίλεηαη νκφθσλα θαη
απορρίπηει ηην εν λόγφ ένζηαζη, δηφηη:
1. Τπεβιήζε θαηά ηνπ απφ 31/03/2020πξαθηηθνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, ελψ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη
εηδηθφηεξα ην άξζξν 127 θαη ην άξζξν 221 παξ. 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, έπξεπε λα
ππνβιεζεί «θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο», ελ πξνθεηκέλνπ
θαηά ηεο αξηζ. 14469/14-04-2020 Απφθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ
2. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο πνπ
επηθαιείηαη ν εληζηάκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαηαζέηεη ηηο θάησζη παξαηεξήζεηο:
1) ρεηηθά κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε Παλαγφπνπινπ Αλδ. Βαζηιείνπ:
α) Γελ ζεσξείηαη ηθαλφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ε εθ παξαδξνκήο θαηάζεζε ελφο
πηζηνπνηεηηθνχ δηπιψκαηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην ηζρχνλ
πηζηνπνηεηηθφ ππήξρε θαη εζηάιε ακέζσο κεηά ηελ έγγξαθε ππφδεημε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
β) Σν έγγξαθν Δ4 (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) δελ δεηείηαη πνπζελά σο πξναπαηηνχκελν
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,
επνκέλσο δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο θαλέλαο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο λα ην
ζπκπεξηιάβεη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ
γ) Ζ βεβαίσζε Δπηκειεηεξίνπ απφ κέξνπο ηνπ θ. Παλαγφπνπινπ δελ απαηηείην σο
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, παξά κφλν σο δηθαηνινγεηηθφ
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ αλάδνρν.
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ν ΚΑΓ 81211001 πνπ αθνξά ζε ππεξεζίεο
θαζαξηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ,
θξίλεηαη φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο κειέηεο
2) ρεηηθά κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΚΟΤΣΟΤΚΟ . & ΤΗΟ Ο.Δ.»:
α) Γελ θξίλεηαη σο ιφγνο απνθιεηζκνχ νχηε ε θαηάζεζε ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο
ζην δηαγσληζκνχ, νχηε θαη ε κε θαηάζεζε Δ4, φπσο αλαθέξεηαη θαη ηελ σο άλσ
πεξίπησζε 1)β) ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο Παλαγφπνπινπ Αλδ. Βαζηιείνπ.
β) Δθ’ φζνλ θαηαηέζεθε απφδεημε πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δελ δεηήζεθε
δηεπθξίληζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ζε πνην ΜΔ αλαθέξεηαη) ζε
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πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, επίζεο θξίλεηαη φηη δελ απνηειεί ιφγν
απνθιεηζκνχ.
γ) Ζ αζθάιηζε ηνπ ΜΔ σο πξνο ηε ρξήζε σο εξγαιείν πνπ επηζεκαίλεηαη δελ
αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη άξα δελ ζεσξείηαη
πξναπαηηνχκελν.
Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη φζεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έλζηαζεο
αθνξνχλ ζε έιιεηςε ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
ηεο κειέηεο, κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κέξνο έλζηαζεο ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ (επί ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 127
ηνπ Ν.4412/16 θαη φρη ζην παξφλ ζηάδην
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ην απφ 05-05-2020
Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο
& Πξαζίλνπ επί ηεο ππ’ αξηζ. 15130/27-4-2020 εκπξφζεζκεο έλζηαζεο ηεο επηρείξεζεο
«ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» θαη σο εθ ηνχηνπ απορρίπηει ηελ αξηζ. πξση.
15130/27-04-2020 εκπξφζεζκε έλζηαζε ηεο επηρείξεζεο «ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ.
ΕΑΥΑΡΗΑ Δ.Γ.Δ.» δηφηη ππεβιήζε θαηά ηνπ απφ 31/03/2020 πξαθηηθνχ ηνπ
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 127 θαη ην άξζξν 221 παξ. 11 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ, έπξεπε λα ππνβιεζεί «θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο»,
ελ πξνθεηκέλνπ θαηά ηεο αξηζ. 14469/14-04-2020 Απφθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ.
Γιεσκρινίζεηαι όηι ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο
ιφγνπο απφξξηςεο πνπ επηθαιείηαη ν εληζηάκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαηαζέηεη ηηο
θάησζη παξαηεξήζεηο:
ρεηηθά κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε Παλαγφπνπινπ Αλδ. Βαζηιείνπ:
Γελ ζεσξείηαη ηθαλφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ε εθ παξαδξνκήο θαηάζεζε ελφο
πηζηνπνηεηηθνχ δηπιψκαηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ
ππήξρε θαη εζηάιε ακέζσο κεηά ηελ έγγξαθε ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Σν έγγξαθν Δ4 (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) δελ δεηείηαη πνπζελά σο πξναπαηηνχκελν
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, επνκέλσο
δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο θαλέλαο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο λα ην ζπκπεξηιάβεη ζηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ.
Ζ βεβαίσζε Δπηκειεηεξίνπ απφ κέξνπο ηνπ θ. Παλαγφπνπινπ δελ απαηηείην σο
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, παξά κφλν σο δηθαηνινγεηηθφ θαηαθχξσζεο
ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – πξνζσξηλφ αλάδνρν. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη
φηη ν ΚΑΓ 81211001 πνπ αθνξά ζε ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζηελ έλαξμε
επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, θξίλεηαη φηη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο
πεξηγξαθήο ηεο κειέηεο.
ρεηηθά κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΚΟΤΣΟΤΚΟ . & ΤΗΟ Ο.Δ.»:
Γελ θξίλεηαη σο ιφγνο απνθιεηζκνχ νχηε ε θαηάζεζε ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο ζην
δηαγσληζκνχ, νχηε θαη ε κε θαηάζεζε Δ4, φπσο αλαθέξεηαη θαη ηελ σο άλσ πεξίπησζε
Σεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο Παλαγφπνπινπ Αλδ. Βαζηιείνπ.
Δθ’ φζνλ θαηαηέζεθε απφδεημε πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δελ δεηήζεθε
δηεπθξίληζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ζε πνην ΜΔ αλαθέξεηαη) ζε πξνεγνχκελν
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, επίζεο θξίλεηαη φηη δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ.
Ζ αζθάιηζε ηνπ ΜΔ σο πξνο ηε ρξήζε σο εξγαιείν πνπ επηζεκαίλεηαη δελ
αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη άξα δελ ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν.
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Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη φζεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έλζηαζεο
αθνξνχλ ζε έιιεηςε ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο
κειέηεο, κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κέξνο έλζηαζεο ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ (επί ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/16 θαη φρη ζην παξφλ ζηάδην.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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