
1 

 

Απιθμόρ  489    

28
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 4
ηρ

 Αςγούζηος  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4
η
 Αςγούζηος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 28/31-7-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο,  7] Υξήζηνο Κνξδάο- 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 482/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο- Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ- ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ- ηαθηηθό κέινο,  

δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  «Α) 

Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνύ ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε 

ηζηνξηθνύ θέληξνπ Πάηξαο (Γηαδξνκή 1 – Άλσ Πόιε)» (Πξνζσξηλόο αλάδνρνο), Β) Πξόζθιεζε 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ άξζξσλ 23.2 έσο 23.10 ηεο 

δηαθήξπμεο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 10046/29-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 

10004/29-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Α) 

Έγθξηζε 1
νπ 

Πξαθηηθνύ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)», Β) 

Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ άξζξσλ 23.2 έσο 

23.10 ηεο Γηαθήξπμεο΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 1
ν
 Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)» πξνϋπνινγηζκνύ 8.740.000,00 € (κε 

ΦΠΑ)ηνπ νπνίνπ ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έγηλε ζηηο 06/07/2020 ζύκθσλα κε 

ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (135/25-02-2020 Α.Ο.Δ. &ΑΓΑΜ:20PROC006674323 

2020-05-08) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 344/11-06-2020 Α.Ο.Δ. - Με ηελ ππ’ αξηζκ.61Β/666/-21-01-

2020(ΑΓΑ:ΧΝΓ7ΧΞΙ-ΦΜ2) Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε 

πνζνύ 1.100.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73206ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε 

όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε 

Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε όηη πιεξνύλ ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο ηξείο (3), εθ ησλ πέληε (5) ζπλνιηθά, ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο θαη σο εθ 

ηνύηνπ έθαλε απνδεθηέο ηηο πξνζθνξέο κόλν ησλ ηξηώλ(3) νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη απέξξηςε ησλ 

άιισλ δύν (2). - Δηδηθόηεξα ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ δηαπίζησζε όηη νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

ΑΔΑ: 6ΞΝΨΩΞΙ-0Β0
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«ΔΝΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΔΚΑΛ ΑΔ-ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ 

ΙΧΑΝΝΗ» θαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Σ.Δ.Β.Δ.», 2
νο

 θαη 4
νο

 αληίζηνηρα ζηε ζεηξά 

κεηνδνζίαο, ππέβαιαλ ζε θσηναληίγξαθα ηα απαηηνύκελα Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

θαη Πξόηππα Πεξηβαιινληηθήο ΓηαζθάιηζεοISO 9001, ISO 14001, 1801/OHSAS 18001 ρσξίο λα 

είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 3  θαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο Γηαθήξπμεο «ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά 

ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο (ήηνη κεηά ηελ απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηελ 

Δ.Δ.Δ.Δ.)».Καηόπηλ ησλ  αλσηέξσ ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, ηα 

ππνβιεζέληα ISO δελ έρνπλ ππνβιεζεί λνκίκσο από ηνπο παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο, παξά ζε απιά θσηναληίγξαθα θαη σο εθ ηνύηνπ θαηά δέζκηα απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο 

δελ γίλνληαη απνδεθηά, κε ζπλέπεηα νη πξνζθνξέο ηεο «ΔΝΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

ΣΔΚΑΛ ΑΔ-ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ» θαη ηεο «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Σ.Δ.Β.Δ.», λα κελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη λα απνθιείνληαη από ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνύ. - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζην πξαθηηθό ηεο πξνηείλεη νκόθσλα πξνο ηε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: - 1. Σελ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ 

δηαγσληδόκελνη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηόκελν πξαθηηθό: -  
   α/α Αξηζκόο 

πξνζθνξάο 

ζπζηήκαηνο 

 

Οηθνλνκηθόο Φνξέαο 

 

Μέζε πνζνζηηαία 

έθπησζε 

 

1 

 

152111 

 

ΔΝΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΔΚΑΛ ΑΔ-

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

47% 

 

2 

 

155370 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Σ.Δ.Β.Δ. 

 

 

41,10% 

-2. Σελ απνδνρή ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδόκελνη, θαζώο είλαη 

ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο πξνθύπηεη από ην επηζπλαπηόκελν πξαθηηθό: - 
Α/

Α 

Αξηζκόο 

πξνζθνξάο 

ζπζηήκαηνο 

Οηθνλνκηθόο Φνξέαο 
Μέζε πνζνζηηαία έθπησζε 

1 

 

155610 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.- 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ 

Δ.Δ. 

 

52,84% 

2 

 

152937 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ 

ΠΑΣΡΧΝ  Α.Σ.Δ.- ΜΣ Α.Σ.Δ. 

 

41,98 % 

3 

 

 

 

157300 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 

ΑΚΟΤΝΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΑΣΡΧΝ - ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ κε δ.η. «Α.Σ.Δ.Υ.Α.» 

. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. 

 

 

38,78 % 

-3.Σελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο ζύκβαζεο, ηνλ κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα 

ΑΔΑ: 6ΞΝΨΩΞΙ-0Β0
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«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.- ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.» 

κε κέζε έθπησζε 52,84% θαη πνζό πξνζθνξάο 3.323.774,44 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ζπλνιηθά 

4.121.480,31 € κε ΦΠΑ 24%ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο). - Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η 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» κε ηελ πξνϋπόζεζε «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». - Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ 

άξζξνπ 4.2«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 10 εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 

23.10 ηεο παξνύζαο». - Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην 

Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε ζηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε: - 1) 

Σελ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο «ΔΝΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΦΟΡΔΧΝ ΣΔΚΑΛ ΑΔ-ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ» θαη «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Σ.Δ.Β.Δ.» - 2) Σελ απνδνρή ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ νη Οηθνλνκηθνί 

Φνξείο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.-ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ 

Δ.Δ.», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΧΝ  Α.Σ.Δ.- ΜΣ Α.Σ.Δ.» θαη 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤΑΚΟΤΝΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

& ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΣΡΧΝ - ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΣΔΥΝΙΚΗΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ κε δ.η. «Α.Σ.Δ.Υ.Α.». 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» - 3) Σελ ζεώξεζε ή κε θάπνησλ πξνζθνξώλ σο αζπλήζηζηα 

ρακειώλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νξίνπ πάλσ από ην 

νπνίν νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ην ππεξβαίλνπλ ζα πξέπεη λα θιεζνύλ γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο - 4) Σελ έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Πξαθηηθνύ αλνηρηήο δεκνπξαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 

06
ε
/07/2020 θαη ηελ αλάζεζε ηε ζύκβαζεο γηα ην έξγν «ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΣΡΑ (ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1 – ΑΝΧ ΠΟΛΗ)» 

πξνϋπνινγηζκνύ 8.740.000,00€ (κε ΦΠΑ) ζηνλ νηθνλνκηθό «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΓΑΛΟ 

Α.Σ.Δ.Β.Δ.- ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.» κε κέζε έθπησζε 52,84% θαη 

πνζό πξνζθνξάο 3.323.774,44 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ζπλνιηθά 4.121.480,31 € κε ΦΠΑ 24% - 5) 

Σελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο 

ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) 

θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - 6) Σελ πξόζθιεζε ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

  Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 15-7-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) θαη ην Ν. 4412/2016, 

 

1)  Αποππίπηει ηηο πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο «ΔΝΧΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΔΚΑΛ ΑΔ-ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ» 
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θαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Σ.Δ.Β.Δ.», γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην από 

15-7-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

 

2)  Κάνει δεκηέρ ηηο πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΓΑΙΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.-ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΧΝ  Α.Σ.Δ.- ΜΣ Α.Σ.Δ.» θαη «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΣΧΝΗ 

ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΑΚΟΤΝΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

κε δ.η. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΣΡΧΝ - ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ κε δ.η. «Α.Σ.Δ.Υ.Α.» . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.», ζύκθσλα κε 

όζα αλαθέξνληαη ζην από 15-7-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

 

3)  Γεν θευπεί ηηο πξνζθνξέο γηα ην έξγν «Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε ηζηνξηθνύ 

θέληξνπ Πάηξαο (Γηαδξνκή 1 – Άλσ Πόιε)» σο αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 

4) Δγκπίνει ην από 15-7-2020 1
ν
 Πξαθηηθό αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Ολοκληπυμένη αζηική ανάπηςξη ιζηοπικού κένηπος Πάηπαρ 

(Γιαδπομή 1 – Άνυ Πόλη)», πξνϋπνινγηζκνύ 8.740.000,00 € (κε ΦΠΑ) ηνπ νπνίνπ ε 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έγηλε ζηηο 06/07/2020 θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ αλάζεζε 

ηεο ζύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγν ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΑΗΓΑΛΟ 

Α.Σ.Δ.Β.Δ. - ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ.» (Πποζυπινόρ ανάδοσορ), κε 

κέζε έθπησζε 52,84% θαη ποζό πποζθοπάρ 3.323.774,44 € (συπίρ ΦΠΑ) θαη ζςνολικά 

4.121.480,31 €, με ΦΠΑ 24%. 

 

5) Κοινοποιεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

 

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

6) Καλεί ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΑΗΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ. - 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Δ.Δ.» λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 

23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

Επί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:  

Η θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ έγηλε κε ηελ αξηζ. 135/25-02-2020 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 344/11-06-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε 

κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ γηα ην 

αλσηέξσ έξγν. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 61Β/666/-21-01-2020 (ΑΓΑ:ΧΝΓ7ΧΞΙ-ΦΜ2) Απόθαζε Αλάιεςεο 

Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 1.100.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-

7341.73206 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, δηαπίζησζε όηη πιεξνύλ 

ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο ηξείο (3), εθ ησλ πέληε (5) ζπλνιηθά, 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο θαη σο εθ ηνύηνπ έθαλε απνδεθηέο ηηο πξνζθνξέο κόλν ησλ 

ηξηώλ (3) νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη απέξξηςε ησλ άιισλ δύν (2). 

Δηδηθόηεξα, ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ δηαπίζησζε όηη νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο «ΔΝΧΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΔΚΑΛ ΑΔ-ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ» 

θαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Σ.Δ.Β.Δ.», 2
νο

 θαη 4
νο

 αληίζηνηρα ζηε ζεηξά κεηνδνζίαο, 

ππέβαιαλ ζε θσηναληίγξαθα ηα απαηηνύκελα Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη 

Πξόηππα Πεξηβαιινληηθήο ΓηαζθάιηζεοISO 9001, ISO 14001, 1801/OHSAS 18001 ρσξίο λα 
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είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 3 θαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο Γηαθήξπμεο «ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά 

ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, 

ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο (ήηνη κεηά ηελ απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Ε.Ε.Ε.Ε.)». Καηόπηλ 

ησλ αλσηέξσ ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, ηα ππνβιεζέληα ISO δελ 

έρνπλ ππνβιεζεί λνκίκσο από ηνπο παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, παξά ζε απιά 

θσηναληίγξαθα θαη σο εθ ηνύηνπ θαηά δέζκηα απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη απνδεθηά, 

κε ζπλέπεηα νη πξνζθνξέο ηεο «ΔΝΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΔΚΑΛ ΑΔ-

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ» θαη ηεο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Α.Σ.Δ.Β.Δ.», λα κελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη λα απνθιείνληαη από ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

Ζ Δπιηποπή Γιαγυνιζμού ζηο ππακηικό ηηρ πποηείνει ομόθυνα ππορ ηη Οικονομική 

Δπιηποπή: 

1. Σελ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδόκελνη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πξαθηηθό: 

 
   α/α Απιθμόρ 

πποζθοπάρ 

ζςζηήμαηορ 

 

Οικονομικόρ Φοπέαρ 

 

Μέζη ποζοζηιαία 

έκπηυζη 

 

1 

 

152111 

 

ΔΝΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΔΚΑΛ ΑΔ-

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΤΜΔΧΝ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

47% 

 

2 

 

155370 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Σ.Δ.Β.Δ. 

 

 

41,10% 

 

2. Σελ απνδνρή ησλ πξνζθνξώλ πνπ ππέβαιαλ νη θαησηέξσ δηαγσληδόκελνη, θαζώο είλαη 

ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο πξνθύπηεη από ην πξαθηηθό: 
 

Α/

Α 

Απιθμόρ 

πποζθοπάρ 

ζςζηήμαηορ 

Οικονομικόρ Φοπέαρ 
Μέζη ποζοζηιαία έκπηυζη 

1 

 

155610 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΑΗΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.- 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & 

ΗΑ Δ.Δ. 

 

52,84% 

2 

 

152937 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ 

ΠΑΣΡΧΝ  Α.Σ.Δ.- ΜΣ Α.Σ.Δ. 

 

41,98 % 

3 

 

 

 

157300 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 

ΑΚΟΤΝΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΑΣΡΧΝ - ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ κε δ.η. «Α.Σ.Δ.Υ.Α.» 

. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. 

 

 

38,78 % 
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3. Σελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο ζύκβαζεο, ηνλ κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα 

«ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΓΑΗΓΑΛΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ.- ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ 

Δ.Δ.» κε κέζε έθπησζε 52,84% και ποζό πποζθοπάρ 3.323.774,44 € (συπίρ ΦΠΑ) και 

ζςνολικά 4.121.480,31 € με ΦΠΑ 24%ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο).  

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) 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»κε ηελ 

πξνϋπόζεζε «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». 

Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2«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 10 εκεξώλ, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 ηεο παξνύζαο». 

 

 
        Ο Ππόεδπορ                                      Σα Παπόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ 
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