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ηελ 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 ΤΠ.Δ. 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] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ζ θα Ηνπιία 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).
Ζ θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 435/2020).
Ζ 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.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «α)
Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή – Δπηζθεπή θαη
ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ» θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ κεηνδόηξηα
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε (πξνζσξηλό αλάδνρν) θαη β) Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ όπσο
ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23.2 – 23.10 ηεο δηαθήξπμεο», (ζρεηηθό
ην ππ’ αξηζ. 9248/15-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 8982/10-72020 εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Γξαθείν Γ/λζεο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: –
Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄α) Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ
Δγθαηαζηάζεσλ» θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ κεηνδόηξηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε
(πξνζσξηλό αλάδνρν) θαη β)πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ όπσο ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο
ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23.2-23.10 ηεο δηαθήξπμεο΄΄ - αο ζηέιλνπκε ην 1ν Πξαθηηθό
απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ Αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή – Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»
(α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 88844), πξνϋπνινγηζκνύ 400.520,00€ (κε
ην Φ.Π.Α.), γηα ηνλ νπνίν ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηαλ ε 24/06/2020
θαη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε 01/07/2020, κε ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 95, παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θξηηήξην Αλάζεζεο ηελ πιένλ
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ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). - Ζ
θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ έγηλε κε ηελ 696/20-12-2019
Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε (ΑΓΑ:6ΦΔΡΧΞΗ-3ΤΠ). - H Απόθαζε Αλάιεςεο
Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο(2019) κε αξηζ. πξση.6495 /2019 ΑΑΤ.2.371Β/29-11-2019 & ε Απόθαζε
Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο(2020) κε αξηζ.πξση.666/21-01-2020 ΑΑΤ. 64Β/20-01-2020
θαη ην Πξσηνγελέο Αίηεκα ηνπ Έξγνπ κε αξηζ. πξση. 6459/19-11-2019 «Καηαζθεπή – Δπηζθεπή
θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ» κε 20PROC006713541 2020-05-15, κε πνζό
400.520,00 επξώ, ρξεκαηνδνηείηαη από ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α.30-7326.40702 θαη θαηαλέκεηαη ζην πνζό ησλ 10.000,00 Δπξώ γηα ην έηνο 2019 θαη ην πνζό
ησλ 390.520,00Δπξώ γηα ην έηνο 2020. - Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηελ Σεηάξηε 1/07/2020 θαη
ώξα 10.00 πκ ζπλήιζε θαη κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο λόκηκεο απαξηίαο από ηνλ πξόεδξν,
πξαγκαηνπνίεζε ηελ Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε
Α/Α:88844.Καηά ηελ απνζθξάγηζε αλάξηεζε ζην Ζιεθηξνληθό ρώξν «πλλεκέλα
Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνύ» ηνλ Καηάινγν Μεηνδνζίαο (Πηλ.2), κε ηνπο νρηώ (8)
ζπκκεηέρνληεο, ν νπνίνο παξάρζε από ην ζύζηεκα ΔΖΓΖ. - Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο
αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο, όπνπ δε δηαπηζηώζεθε θακία έιιεηςε. Δπηπιένλ,
έγηλε έιεγρνο ηεο νκαιήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο γηα θάζε πξνζθνξά,
βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνύ ςεθηαθνύ αξρείνπ, κέζα από ην ππνζύζηεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ ειέγρνπ νκαιόηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ Ν.4412/2016. Από ηνλ αλσηέξσ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη
όιεο νη πξνζθνξέο ήηαλ νκαιέο. - ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή μεθίλεζε ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο (ΔΔΔΠ θαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή) θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο(ΠΗΝΑΚΑ
2), όπνπ δηαπίζησζε όηη: - α) ν πξνζθέξσλ ΑΛΦΑΔΡΓΚΟΠΟΡ Α.Δ. δελ πξνζθόκηζε ηελ
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ απαηηεί ην άξζξν 15 ηεο δηαθήξπμεο κε ζπλέπεηα ηνλ
απνθιεηζκό ηνπ από ηελ δηαδηθαζία. - β) ν πξνζθέξσλ ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ζπκπιήξσζε ζηε 2ε ζειίδα (ΜΔΡΟ ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα/ΔΝΟΣΖΣΑ Α) ηνπ ΣΔΤΓ "ΝΑΗ" όπνπ ζύκθσλα κε ηελ 1001/2018 απόθαζε
πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ 3ε θαηεγνξία ΜΔΔΠ θαη άλσ. Καηόπηλ
επηθνηλσλίαο καδί ηνπ (ζηηο 6-7-2020) κέζσ ΔΖΓΖ δηεπθξηλίζηεθε όηη ην νξζό είλαη ‘‘ΟΥΗ’’
θαη όηη ε ζπκπιήξσζε έγηλε εθ παξαδξνκήο. - Σν ίδην ζέκα πξνθύπηεη θαη γηα ηνπ πξνζθέξνληεο
ΣΑΗΝΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΖ θαη ΑΛΦΑΔΡΓΚΟΠΟΡ Α.Δ., σζηόζν θξίζεθε όηη δελ
ρξεηαδόηαλ ε δηεπθξίληζή ηνπ ζέκαηνο θαζώο νη αλσηέξσ πξνζθέξνληεο ρακειά ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2.
- Οη ππόινηπνη πξνζθέξνληεο έρνπλ ππνβάιεη ζσζηά ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά σο πξνο ηελ
ζπκπιήξσζή ηνπο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπο. - Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε
Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ ΣΜΔΓΔ. Γηαπηζηώζεθε όηη όιεο νη εγγπεηηθέο είλαη έγθπξεο (ΠΗΝΑΚΑ 3). - Με
βάζε ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο θαη ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, θαηαξηίζηεθε ν ηειηθόο πίλαθαο
θαηά ζεηξά πνζνζηνύ κεηνδνζίαο (ΠΗΝΑΚΑ 4) ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ νη νπνίνη ππέβαιαλ
δηθαηνινγεηηθά πνπ πιεξνύλ ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Καηόπηλ
ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο όισλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ, όπσο θαηαηάρζεθαλ βάζεη ηνπ Πίλαθα 4 θαη πξνζσξηλόο αλάδνρνο αλαδεηθλύεηαη
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία: ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ κε κέζν πνζνζηό
έθπησζεο 45,59 % θαη πνζό πξνζθνξάο 175.728,73€ (ρσξίο ΦΠΑ) , πνπ θαηέζεζε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο). ύκθσλα κε ηηο παξ. (ε) & (ζ) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ
νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν
εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη
ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο ‘’εζσηεξηθό’’, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ‘’επηθνηλσλία’’ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε. ηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή
θνηλνπνηεί ηελ απόθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο
απόθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνύζεο».
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Σαπηόρξνλα ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4.2 ηεο δηαθήξπμεο πεξίπησζε (α) «Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο
ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν
λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
θνηλνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα πξνβιεπόκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ
Αλαδόρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο» (δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 23.2-23.10 ηεο παξνύζεο). - Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ππνβάιινληαη
από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηελ
Αλαζέηνπζα αξρή. Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππό β) θαη γ) αλαθεξόκελα
πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε έληππε κνξθή
θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνύλ ζε πξσηόηππε κνξθή,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ.2 ηνπ λ.2690/1999 ‘’Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο’’, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ.4250/2014» Δπηπξνζζέησο ζύκθσλα κε ηελ επεμήγεζε (20) ηεο δηαθήξπμεο επηζεκαίλεηαη «όηη αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί από ηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο,
εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ.4412/2016».
- Μεηά ηα παξαπάλσ παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην Ν.3852/10 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, πξνβείηε: - 1) ηελ ιήμε απόθαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί αζπλήζηζηα ρακειώλ πξνζθνξώλ. ε πεξίπησζε
θαηαθαηηθήο απάληεζεο: - α) λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ επηηξνπή από πνην ύςνο θαη άλσ νη πξνζθνξέο
γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα ζεσξεζνύλ αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο. - β) Να θιεζνύλ νη
πξνζθέξνληεο κε αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο λα δηθαηνινγήζνπλ ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 88 & 89 ηνπ Ν.4412/2016 – Γηαθνξεηηθά ζε
πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε: - 2) ζηελ έγθξηζε ηνπ από
08/07/2020 ζπληαρζέληνο 1νπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ
ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη
ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ κε 20PROC0006713541 2020-05-15» (α/α ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 88844), πξνϋπνινγηζκνύ 400.520,00€ (κε ην Φ.Π.Α.), θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία:
ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ κε κέζν πνζνζηό έθπησζεο (ζαξάληα πέληε θαη πελήληα ελλέα
ηνηο εθαηό) 45,59 % θαη πνζό πξνζθνξάο 175.728,73€ (ρσξίο ΦΠΑ), πνπ θαηέζεζε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο). - 3)
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο
απόθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. - 4) ηελ
δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο
πξνζθαιώληαο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο δηαθήξπμεο, θαζώο θαη ζηελ
ππνρξεσηηθή ππνβνιή ηνπο ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληόο ηξηώλ (3)
εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε πξσηόηππε κνξθή. - Ο
αλαπιεξσηήο θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Νηθόιανο
Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή - Αληηδεκάξρνπ θαη είδε ην από 8-7-2020 1ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα
ην έξγν: «Καηαζθεπή – Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4
3

ΑΔΑ: ΨΜΔΠΩΞΙ-423
ηνπ Ν.4674/2020) θαη ην 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 γηα ην έξγν: «Καηαζθεπή – Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε
Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ».
Β]
1)
Δγκρίνει ην από 8-7-2020 ζπληαρζέλ 1ν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο θαη
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ:
«Καηαζκεσή – Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη Αθληηικών Δγκαηαζηάζεων», κε
20PROC0006713541 2020-05-15 (α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 88844),
πξνϋπνινγηζκνύ 400.520,00 € (κε ην Φ.Π.Α.), θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην
αλσηέξσ έξγν ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία: ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
(Προζωρινός ανάδοτος), με μέζο ποζοζηό έκπηωζης 45,59% και ποζό προζθοράς 175.728,73
€ (τωρίς ΦΠΑ), πνπ θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν
βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο).
Κοινοποιεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο
δηαθήξπμεο.
2)

3)
Καλεί, κέζσ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ κέζσ ηνπ
ππνζπζηήκαηνο, ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κε ηελ επσλπκία: ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ λα
ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
23.2-23.10 ηεο δηαθήξπμεο, θαζώο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή ππνβνιή ηνπο ζε έληππε κνξθή θαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζε πξσηόηππε κνξθή.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ην αλσηέξσ έξγν ήηαλ ε
24ε/06/2020 θαη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε 01ε/07/2020, κε ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95, παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
Ζ θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ έγηλε κε ηελ αξηζ.
696/20-12-2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε (ΑΓΑ:6ΦΔΡΧΞΗ-3ΤΠ).
H Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο (2019) κε αξηζ. πξση. 6495/2019
ΑΑΤ.2.371Β/29-11-2019 θαη ε Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο (2020) κε
αξηζ.πξση.666/21-01-2020 ΑΑΤ. 64Β/20-01-2020 θαη ην Πρωηογενές Αίηημα ηοσ Έργοσ κε
αξηζ. πξση. 6459/19-11-2019 «Καηαζκεσή – Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη Αθληηικών
Δγκαηαζηάζεων» κε 20PROC006713541 2020-05-15, κε πνζό 400.520,00 €, ρξεκαηνδνηείηαη
από ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ηοσ Γήμοσ Παηρέων, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.30-7326.40702 θαη
θαηαλέκεηαη ζην πνζό ησλ 10.000,00 € γηα ην έηνο 2019 θαη ην πνζό ησλ 390.520,00 € γηα ην έηνο
2020.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηελ Σεηάξηε 1ε/07/2020 θαη ώξα 10.00 πκ, ζπλήιζε θαη κεηά
ηελ δηαπίζησζε ηεο λόκηκεο απαξηίαο από ηνλ πξόεδξν, πξαγκαηνπνίεζε ηελ Ζιεθηξνληθή
Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ κε Α/Α:88844. Καηά ηελ απνζθξάγηζε
αλάξηεζε ζην Ζιεθηξνληθό ρώξν «πλλεκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνύ» ηνλ Καηάινγν
Μεηνδνζίαο (Πηλ.2 ηνπ πξαθηηθνύ), κε ηνπο νρηώ (8) ζπκκεηέρνληεο, ν νπνίνο παξάρζε από ην
ζύζηεκα ΔΖΓΖ.
Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο
νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο, όπνπ δε
δηαπηζηώζεθε θακία έιιεηςε. Δπηπιένλ, έγηλε έιεγρνο ηεο νκαιήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ επηκέξνπο
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πνζνζηώλ έθπησζεο γηα θάζε πξνζθνξά, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνύ ςεθηαθνύ αξρείνπ, κέζα
από ην ππνζύζηεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιόηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζε
έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ Ν.4412/2016. Από
ηνλ αλσηέξσ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη όιεο νη πξνζθνξέο ήηαλ νκαιέο.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή μεθίλεζε ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο (ΔΔΔΠ
θαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή) θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο (ΠΗΝΑΚΑ 2 ηνπ πξαθηηθνύ), όπνπ δηαπίζησζε
όηη:
α) ν πξνζθέξσλ ΑΛΦΑΔΡΓΚΟΠΟΡ Α.Δ. δελ πξνζθόκηζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
πνπ απαηηεί ην άξζξν 15 ηεο δηαθήξπμεο κε ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ από ηελ δηαδηθαζία.
β) ν πξνζθέξσλ ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ζπκπιήξσζε ζηε 2ε ζειίδα (ΜΔΡΟ ΗΗ:
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα/ΔΝΟΣΖΣΑ Α) ηνπ ΣΔΤΓ "ΝΑΗ" όπνπ ζύκθσλα
κε ηελ 1001/2018 απόθαζε πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ 3ε θαηεγνξία
ΜΔΔΠ θαη άλσ. Καηόπηλ επηθνηλσλίαο καδί ηνπ (ζηηο 6-7-2020) κέζσ ΔΖΓΖ δηεπθξηλίζηεθε
όηη ην νξζό είλαη ‘‘ΟΥΗ’’ θαη όηη ε ζπκπιήξσζε έγηλε εθ παξαδξνκήο.
Σν ίδην ζέκα πξνθύπηεη θαη γηα ηνπ πξνζθέξνληεο ΣΑΗΝΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΖ θαη
ΑΛΦΑΔΡΓΚΟΠΟΡ Α.Δ., σζηόζν θξίζεθε όηη δελ ρξεηαδόηαλ ε δηεπθξίληζή ηνπ ζέκαηνο θαζώο
νη αλσηέξσ πξνζθέξνληεο ρακειά ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2 ηνπ πξαθηηθνύ.
Οη ππόινηπνη πξνζθέξνληεο έρνπλ ππνβάιεη ζσζηά ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά σο
πξνο ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπο.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ΣΜΔΓΔ. Γηαπηζηώζεθε όηη όιεο
νη εγγπεηηθέο είλαη έγθπξεο (ΠΗΝΑΚΑ 3 ηνπ πξαθηηθνύ).
Με βάζε ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο θαη ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, θαηαξηίζηεθε ν ηειηθόο
πίλαθαο θαηά ζεηξά πνζνζηνύ κεηνδνζίαο (ΠΗΝΑΚΑ 4 ηνπ πξαθηηθνύ) ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ
νη νπνίνη ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πιεξνύλ ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο
δηαθήξπμεο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο νη
πξνζθνξέο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, όπσο θαηαηάρζεθαλ βάζεη ηνπ Πίλαθα 4 ηνπ πξαθηηθνύ θαη
πξνζσξηλόο αλάδνρνο αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ επσλπκία: ΜΟΥΟΒΗΣΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ με μέζο ποζοζηό έκπηωζης 45,59% και ποζό προζθοράς 175.728,73€ (τωρίς
ΦΠΑ), πνπ θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο
(άξζξν 14 δηαθήξπμεο).
ύκθσλα κε ηηο παξ. (ε) & (ζ) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ
νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν
εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο ‘’εζσηεξηθό’’, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο
‘’επηθνηλσλία’’ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε. Σηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ
απόθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί
έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνύζεο». Σαπηόρξνλα ζύκθσλα κε ηελ παξ.
4.2 ηεο δηαθήξπμεο πεξίπησζε (α) «Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή
πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Επηθνηλσλίαο» ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέκα
(10) ημερών, από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα πξνβιεπόκελα
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο» (δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο παξνύζεο).
Τα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ππνβάιινληαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Επηθνηλσλίαο» ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή. Εληόο τριών
(3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
,ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππό β) θαη γ) αλαθεξόκελα πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα
πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνύλ ζε πξσηόηππε κνξθή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11
παξ.2 ηνπ λ.2690/1999 ‘’Κώδηθαο Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο’’, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
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ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ.4250/2014»
Δπηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε ηελ επεμήγεζε (20) ηεο δηαθήξπμεο επηζεκαίλεηαη «όηη αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί από ηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξόζθιεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ.4412/2016».
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παρόνηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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