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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο
Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο –
ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 508/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
521/2020).
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 18νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 528/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - 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, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνύ ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο γηα
ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ηαηηθή επάξθεηα θηηξίνπ Μεγάξνπ Λόγνπ &
Σέρλεο» (Πξνζσξηλόο Αλάδνρνο)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 11170/25-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11122/24-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ ΈξγνπΗ/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:΄΄Έγθξηζε 2νπ Πξαθηηθνύ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ»΄΄ - αο
ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 2ν Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
(απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ) γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ» εθηηκώκελεο αμίαο
116.916,87€ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη 144.976,92€ (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 05/08/2020 ζύκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζ. 695/20-12-2020Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθή κε ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο
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Γηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’ αξηζ.32694/29-7-2020 Απόθαζε ηεο Γ/ληξηαο Αξρ/θνύ, ζρεηηθή κε ην
νξηζκό ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. - Με ηελ
ππ’ αξηζκ.1.780 Β/11-02-2020(ΑΓΑ ΧΑ7ΘΧΞΙ-ΛΒ4) Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο
Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 50.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-6117.00017ζην
ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. - Η Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 425/14-07-2020 (ΑΓΑ:ΧΙ6ΧΞΙ-6ΦΤ) απόθαζε,
ελέθξηλε ην 1ν Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ ππόςε έξγνπ, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε
ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο
22/07/2020 11:20:18. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ θαηαηέζεθε έλζηαζε θαη αθνινύζσο
νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 32694/29-7-2020 Απόθαζε ηεο Γ/ληξηαο Αξρ/θνύ Έξγνπ-Η/Μ ε
απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο 05/08/2020. – Η Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ αθνύ δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνπ
δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» έιεγμε θαη
αμηνιόγεζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 20.4 & 21.3 ηεο
Γηαθήξπμεο θαη έθξηλε απηή σο παξαδεθηή κε βαζκνιόγεζε 30,00 όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν:
ΒΟΠη = 100 x (1-ΟΠη/ΠΑ), όπνπ ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή. - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ
νινθιήξσζε ηελ αμηνιόγεζε ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο πνπ θαηαηέζεθε ζην δηαγσληζκό από ηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα «ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» βαζκνινγώληαο ηε ζπλνιηθά (ηερληθή
θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) κε 48,00 όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν U = U ΣΠ * 30% + UΟΠ *
70%θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 81.841,80€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 101.483,83€ κε ΦΠΑ. - Όπσο
πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ γλσκνδνηεί ηελ αλάζεζε ηεο εθπόλεζεο
ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ» ζην
κειεηεηηθό ζρήκα «ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» θαζώο ε πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη ε
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε. - Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (ε)
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο δηαθήξπμεο «Μεηέπεηηα, ζε δηαθξηηό ζηάδην, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ
πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο
πξνζθέξνληεο πξόζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπώλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Δλ
ζπλερεία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε νξηδόκελα ζην άξζξν 21.3 θαη ζπληάζζεη πξαθηηθό, κε ην
νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο). Σν ελ ιόγσ πξαθηηθό ππνβάιιεηαη, σο
“εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξνο έγθξηζε. - Η ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαηά θαηεγνξία κειέηεο, απνξξίπηεηαη,
εθόζνλ νη πνζόηεηεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθνξάο δελ αληηζηνηρνύλ ζην αληηθείκελν
ηεο κειέηεο, όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο πεξίπησζεο θε' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.
4412/2016.». - Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηηο παξ. (ζη)ηα νπ άξζξνπ 4 «Μεηά ηελ έθδνζε ηεο
απόθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί
ηελ σο άλσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ απνδεθηή πξνζθνξά θαη παξέρεη
πξόζβαζε ζε απηνύο ζηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπώλ πξνζθεξόλησλ.» Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε ζηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε: - 1) Σελ έγθξηζε ηνy 2νπ
Πξαθηηθνύ αλνηρηήο δεκνπξαζίαο (απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ) πνπ δηελεξγήζεθε ηελ
05ε/08/2020γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ
ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ» εθηηκώκελεο αμίαο 144.976,92€ (κε ΦΠΑ), ηελ έγθξηζε ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» κε
βαζκνινγία 30,00 θαη ηελ έγθξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε κε ζπλνιηθή βαζκνινγία48,00πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 81.841,80€ ρσξίο
ΦΠΑ θαη 101.483,83€ κε ΦΠΑ. - 2) Σελ αλάζεζε ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ» ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
«ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» κε ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 81.841,80€ ρσξίο ΦΠΑ
θαη 101.483,83€ κε ΦΠΑ – 3) Σελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ζε όινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10)
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εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
έξγνπ. - 4) Σελ πξόζθιεζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ λα ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα
22.1 έσο 22.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 5-8-2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020) θαη ην Ν. 4412/2016,
1]
Δγκρίνει ην 2ν Πξαθηηθό αλνηρηήο δεκνπξαζίαο (απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ)
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 05ε/08/2020, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ»
εθηηκώκελεο αμίαο 144.976,92€ (κε ΦΠΑ), θαη σο εθ ηνύηνπ εγκρίνει ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» κε βαζκνινγία 30,00, σο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε κε ζπλνιηθή βαζκνινγία 48,00, πνπ αληηζηνηρεί ζε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 81.841,80 €, ρσξίο ΦΠΑ θαη 101.483,83€ κε ΦΠΑ.
2]
Αναθέηει ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ
ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΖ» ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ
ΔΠΔ» (Προζφρινός ανάδοτος), κε ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 81.841,80 €, τφρίς ΦΠΑ θαη
101.483,83 €, με ΦΠΑ.
Κοινοποιεί ηε 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 6 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
3]

4]
Καλεί ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ», λα ππνβάιιεη
εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 22.1 έσο 22.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Με ηελ ππ’ αξηζ. 695/20-12-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίζηεθαλ
θαη ζπληάρζεθαλ νη όξνη ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ αλσηέξσ κειέηε.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.780 Β/11-02-2020 (ΑΓΑ ΧΑ7ΘΧΞΙ-ΛΒ4) Απόθαζε Αλάιεςεο
Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 50.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 306117.00017 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 425/14-07-2020
(ΑΓΑ:ΧΙ6ΧΞΙ-6ΦΤ) απόθαζε, ελέθξηλε ην 1ν Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο ππόςε
κειέηεο, ηελ νπνία θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 22/07/2020 11:20:18. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ θαηαηέζεθε
έλζηαζε θαη αθνινύζσο νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 32694/29-7-2020 Απόθαζε ηεο Γ/ληξηαο
Αξρ/θνύ Έξγνπ-Η/Μ ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζηηο
05/08/2020.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά» ηνπ δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ»
έιεγμε θαη αμηνιόγεζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 20.4
& 21.3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη έθξηλε απηή σο παξαδεθηή κε βαζκνιόγεζε 30,00, όπσο πξνθύπηεη
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από ηνλ ηύπν: ΒΟΠη = 100 x (1-ΟΠη/ΠΑ), όπνπ ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιήξσζε ηελ αμηνιόγεζε ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο πνπ
θαηαηέζεθε ζην δηαγσληζκό από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ»
βαζκνινγώληαο ηε ζπλνιηθά (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) κε 48,00 όπσο πξνθύπηεη από
ηνλ ηύπν U = U ΣΠ * 30% + UΟΠ * 70% θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 81.841,80 €, ρσξίο
ΦΠΑ θαη 101.483,83 €, κε ΦΠΑ.
Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ γλσκνδνηεί ηελ αλάζεζε ηεο
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ &
ΣΔΥΝΗ» ζην κειεηεηηθό ζρήκα «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» καθώς η προζθορά
ηοσ θεφρείηαι η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο δηαθήξπμεο
«Μεηέπεηηα, ζε δηαθξηηό ζηάδην, ε Επηηξνπή Δηαγωληζκνύ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηωλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ρωξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξόζβαζε ζηα ππνβιεζέληα
ζηνηρεία ηωλ ινηπώλ νηθνλνκηθώλ θνξέωλ. Ελ ζπλερεία ε Επηηξνπή Δηαγωληζκνύ πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθωλα κε νξηδόκελα ζην άξζξν 21.3
θαη ζπληάζζεη πξαθηηθό, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά (ή ηε καηαίωζε ηεο δηαδηθαζίαο). Τν ελ ιόγω πξαθηηθό
ππνβάιιεηαη, ωο “εζωηεξηθό”, κέζω ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλωλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πξνο έγθξηζε.
Η ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαηά θαηεγνξία κειέηεο, απνξξίπηεηαη, εθόζνλ νη
πνζόηεηεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθνξάο δελ αληηζηνηρνύλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο,
όπωο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο πεξίπηωζεο θε' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016.».
Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηηο παξ. (ζη) ηνπ άξζξνπ 4«Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο
ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Δηαγωληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ ωο άλω απόθαζε ζε
όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ απνδεθηή πξνζθνξά θαη παξέρεη πξόζβαζε ζε απηνύο ζηηο
ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηωλ ινηπώλ πξνζθεξόληωλ.»

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
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