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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22α επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-92020, 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 (42) 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] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο
Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη
απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
620/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
621/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020).
Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
631/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
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. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ (2νπ) πξαθηηθνύ ηεο Eπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ (Β ΄Φαζε)-Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ»,
(ΔΗΓΗ 88844)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 12371/15-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ.
12298/14-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο – Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Γξαθείν Γ/λζεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο:
- Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ (2νπ) πξαθηηθνύ
«Eπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ» (Β΄Φαζε)-Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ», (ΔΗΓΗ 88844).΄΄ - αο ζηέιλνπκε ην( δεύηεξν) 2ν Πξαθηηθό πνπ αθνξά ηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΜΟΥΟΒΙΣΗ
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ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ» (πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ), κεηά ηνπ θαθέινπ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» (Α/Α ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88844), πξνϋπνινγηζκνύ 400.520,00€ (κε ην Φ.Π.Α. 24%,
ηνπ νπνίνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηαλ ε 24/06/2020 θαη ε
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ε 01/07/2020, εκέξα Σεηάξηε. - Ο δηαγσληζκόο
δηελεξγήζεθε κε ην ζύζηεκα ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95,
παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016. - αο γλσξίδνπκε όηη ν δηαγσληζκόο θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ
επηθαηξνπνηεκέλε νξηζηηθή κειέηε 33/2019 ηεο Γλζεο Αξρηη. Έξγνπ –ΗΜ. - Με ηελ ππ. αξηζ.
696/20-12-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε (ΑΓΑ:6ΦΔΡΧΞΙ-3ΤΠ) θαηαξηίζηεθαλ
θαη ζπληάρζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. - Με ηελ ππ.
αξ. 443/21-07-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΦΜΓΠΧΞΙ-423), έγηλε έγθξηζε
ηνπ από 08/07/2020,(πξώηνπ) 1νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη αλάζεζε ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» (α/α ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88844) θαη ΑΓΑΜ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ:19PROC006713541
2020-05-15, ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ». - Η απόθαζε κε αξηζ.
443/21-07-2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θνηλνπνηήζεθε ζηηο 27-02-2020
κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ πξνο κε ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο
θνξείο. - Με ηελ αξ. πξση. 34139/08-08-2020 πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή) πξνο ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ» ε νπνία εζηάιε κέζσ ηεο
«επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ ζηηο 07-08-2020 13:26:30, δεηήζεθε ε ππνβνιή εθ
κέξνπο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ παξαγξάθσλ 23.2 έσο 23.10 ηεο
νηθείαο δηαθήξπμεο. - O πξνζσξηλόο αλάδνρνο «ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ»
αληαπνθξηλόκελνο απέζηεηιε εκπξόζεζκα ειεθηξνληθά κελύκαηα κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ
ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, επηζπλάπηνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ζπλεκκέλα αξρεία
ζηηο 13-08-2020 08:39:24, ήηνη δηθαηνινγεηηθά ηζρύνληα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ
θαη θαηά ηελ πξόζθιεζε & επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά. Δπηπξνζζέησο κε ηελ ειεθηξ. αξ.
πξση. 35547/14-08-2020 εκπξόζεζκε επηζηνιή ηεο (εληόο ηξηώλ 3 εξγάζηκσλ από ηελ
ειεθηξνληθή απνζηνιή) ζπλππέβαιιε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, ηα πξνο έιεγρν δηθαηνινγεηηθά. - Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ Έξγνπ, δηαπηζηώζεθε όηη ν πξνζσξηλόο Αλάδνρνο
«ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ», έρεη θαηαζέζεη (έγθαηξε ππνβνιή) λόκηκα θαη εκπξόζεζκα
όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο(πιεξόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ) όπσο απηά
νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ»(α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88844) θαη ΑΓΑΜ
ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ: 19PROC006713541 2020-05-15. - Η Δπηηξνπή ηειηκά, κατόπιν τησ
ολοκλήρωςησ του έιεγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ, δηαπίζησζε ηελ
εγθπξόηεηά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ». - Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ
θαηέζεζε ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο είλαη αιεζή θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη από ηε
Γηαθήξπμε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ ΑΓΑΜ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ: 19PROC006713541 2020-05-15 Μεηά ηελ δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην από 10/09/2020 ζρεηηθό 2ν Πξαθηηθό
ζύκθσλα κε ην νπνίν, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ: -*Γηαβηβάδεη ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνο έθδνζε απόθαζεο
θαηαθύξσζεο, ηεο νπνίαο ηα έλλνκα απνηειέζκαηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
(άξζξν 105) επέξρνληαη εθόζνλ θαη όηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) άπξαθηε πάξνδνο
ησλ πξνζεζκηώλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ
ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη από ηηο απνθάζεηο αλαζηνιώλ επί
απηώλ, β) θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, εθόζνλ ν
ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 έπεηηα
από ζρεηηθή πξόζθιεζε. -*Δηζεγείηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ.6 ηνπ Ν.4412/2016,
νκόθσλα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη
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ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 400.520,00 επξώ κε ηνλ ΦΠΑ,
ζηoλ εξγνιάβν-oηθνλνκηθό θνξέα «ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ» κε ππνβιεζείζα κέζε
έθπησζε 45,59% (ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ & ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ) θαη πνζό
πξνζθνξάο 175.728,73 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%). -*Δηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ζηε Γηεύζπλζε
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - ΗΜ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο
θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο
ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. - ύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
ιακβάλνληαο ππόςε ηεο ην επηζπλαπηόκελν 2ν πξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ θαη ηνλ θάθειν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο απηόο έρεη δηακνξθσζεί έσο
ζήκεξα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδόκελσλ νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ πξνζσξηλή αλάδνρν, ιακβάλεη ζρεηηθή
απόθαζε κε ηελ θαηαθύξσζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. - ύκθσλα κε ηελ νηθεία
Γηαθήξπμε «Η αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνύ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ
ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε
θάζε πξνζθέξνληα, εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ
ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Η αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο αληηγξάθεη
ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ από ηνλ ρώξν
«πλεκκέλα Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Γηθαηνινγεηηθώλ» ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ, ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη εηδηθόηεξα
ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ» ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ. Οη
ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ κε πξόζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθνύ ρώξνπ «πλεκκέλα
Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη εηδηθόηεξα ηνπ (ππν) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνύ
Αλαδόρνπ». - Καηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ.3886/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016, θαη ζύκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» (α/α ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88844) θαη ΑΓΑΜ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ19PROC006713541
2020-05-15:. - Μεηά ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/10, Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε: - ηελ έγθξηζε ηνπ από 10/09/2020, 2νπ
Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ειέγρνπ Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο ηνπ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ» κε A/A ζργου: 88844. -*ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ,
«Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» ζηνλ εξγνιάβν - νηθνλνκηθό
θνξέα «ΜΟΥΟΒΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ», κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε (ζαξάληα πέληε θαη
πελήληα ελλέα ηνηο εθαηό) 45,59% και διαμορφοφμενο ποςό πξνζθνξάο 175.728,73€ (ρσξίο
ΦΠΑ 24%). -*ηελ θνηλνπνίεζε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν θαη ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο. - πλεκκέλα - 1. Σν από 10-09-2020 2ο πξαθηηθό
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο (Β ΦΑΗ) ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - Ο
Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 10-9-2020
2ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4
ηνπ Ν.4674/2020) θαη ην Ν. 4412/2016,
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1]
Δγκρίνει ην από 10-9-2020, 2ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ειέγρνπ
Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή-Δπηζθεπή θαη
ζπληήξεζε Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ» (Α/Α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ
88844), πξνϋπνινγηζκνύ 400.520,00 € (κε ην Φ.Π.Α. 24%), ηνπ νπνίνπ ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηαλ ε 24ε/06/2020 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ε 01ε/07/2020, εκέξα Σεηάξηε.
2]
Καηακσρώνει ηε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζκεσή-Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη
Αθληηικών εγκαηαζηάζεφν», ζηνλ εξγνιάβν - νηθνλνκηθό θνξέα «ΜΟΥΟΒΗΣΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ», κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε 45,59% θαη δηακνξθνύκελν πνζό πξνζθνξάο
175.728,73 € (τφρίς ΦΠΑ 24%).
3]
Κοινοποιεί ηελ παξνύζα απόθαζε, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε θάζε πξνζθέξνληα,
εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν θαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηνπ
ππνζπζηήκαηνο.
Καηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.3886/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζύκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ
ΑΓΑΜ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ19PROC006713541 2020-05-15.
Διευκρινίζεται ότι:
Ο δηαγσληζκόο δηελεξγήζεθε κε ην ζύζηεκα ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 95, παξ.2α ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο δηαγσληζκόο θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζκεσή-Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη
Αθληηικών εγκαηαζηάζεφν» ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε νξηζηηθή κειέηε
33/2019 ηεο Γλζεο Αξρηη. Έξγνπ–Η/Μ.
Με ηελ ππ. αξηζ. 696/20-12-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε (ΑΓΑ:6ΦΔΡΧΞΙ3ΤΠ) θαηαξηίζηεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιόγσ
έξγνπ.
Με ηελ ππ. αξ. 443/21-07-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΦΜΓΠΧΞΙ423), έγηλε έγθξηζε ηνπ από 08/07/2020 1νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη αλάζεζε
ηνπ έξγνπ «Καηαζκεσή-Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη Αθληηικών εγκαηαζηάζεφν» (α/α
ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ
ζπζηήκαηνο
ΔΗΓΗ
88844)
θαη
ΑΓΑΜ
ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ:19PROC006713541 2020-05-15, ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΜΟΥΟΒΗΣΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ».
Η απόθαζε κε αξηζ. 443/21-07-2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
θνηλνπνηήζεθε ζηηο 27-02-2020 κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ πξνο κε
ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Με ηελ αξ. πξση. 34139/08-08-2020 πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή) πξνο ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ» ε νπνία εζηάιε κέζσ
ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ ζηηο 07-08-2020 13:26:30, δεηήζεθε ε ππνβνιή
εθ κέξνπο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ παξαγξάθσλ 23.2 έσο 23.10 ηεο
νηθείαο δηαθήξπμεο.
O πξνζσξηλόο αλάδνρνο «ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ» αληαπνθξηλόκελνο απέζηεηιε
εκπξόζεζκα ειεθηξνληθά κελύκαηα κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ,
επηζπλάπηνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ζπλεκκέλα αξρεία ζηηο 13-08-2020 08:39:24,
ήηνη δηθαηνινγεηηθά ηζρύνληα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη θαηά ηελ πξόζθιεζε &
επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ ειεθηξ. αξ. πξση. 35547/14-08-2020
εκπξόζεζκε επηζηνιή ηεο (εληόο ηξηώλ 3 εξγάζηκσλ από ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή)
ζπλππέβαιιε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηα πξνο έιεγρν
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δηθαηνινγεηηθά.
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηαγσληζκνύ
ηνπ Έξγνπ, δηαπηζηώζεθε όηη ν πξνζσξηλόο Αλάδνρνο «ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ», έρεη
θαηαζέζεη (έγθαηξε ππνβνιή) λόκηκα θαη εκπξόζεζκα όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο(πιεξόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ) όπσο απηά νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ
«Καηαζκεσή-Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη Αθληηικών εγκαηαζηάζεφν»(α/α ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88844) θαη ΑΓΑΜ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ: 19PROC006713541
2020-05-15.
Η Δπηηξνπή ηειηθά, θαηόπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έιεγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
πξνζθνκίζηεθαλ, δηαπίζησζε ηελ εγθπξόηεηά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πιεξόηεηα ηνπ
θαθέινπ».
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο είλαη αιεζή θαη πιεξνύλ ηα
θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη από ηε Γηαθήξπμε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ ΑΓΑΜ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ:
19PROC006713541 2020-05-15
Μεηά ηελ δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην από 10/09/2020 ζρεηηθό 2ν Πξαθηηθό
ζύκθσλα κε ην νπνίν, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ:

Γηαβηβάδεη ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ πξνο έθδνζε απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ηεο νπνίαο ηα έλλνκα απνηειέζκαηα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 105) επέξρνληαη εθόζνλ θαη όηαλ ζπληξέμνπλ
ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηώλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαη από ηηο απνθάζεηο αλαζηνιώλ επί απηώλ, β) θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο
θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, εθόζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 έπεηηα από ζρεηηθή πξόζθιεζε.

Δηζεγείηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ.6 ηνπ Ν.4412/2016, νκόθσλα ηελ θαηαθύξσζε
ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Καηαζκεσή-Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη Αθληηικών
εγκαηαζηάζεφν» πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 400.520,00 επξώ κε ηνλ ΦΠΑ, ζηoλ εξγνιάβνoηθνλνκηθό θνξέα «ΜΟΥΟΒΗΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ» κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε 45,59%
(ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ & ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ) θαη πνζό πξνζθνξάο 175.728,73
€ (τφρίς ΦΠΑ 24%).

Δηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ζηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - ΗΜ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηόο από ηνλ
πξνζσξηλό αλάδνρν.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016 ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ιακβάλνληαο ππόςε ηεο ην επηζπλαπηόκελν 2ν πξαθηηθό ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηνλ θάθειν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο
απηόο έρεη δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ
δηαγσληδόκελσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ
πξνζσξηλή αλάδνρν, ιακβάλεη ζρεηηθή απόθαζε κε ηελ θαηαθύξσζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
ύκθσλα κε ηελ νηθεία Γηαθήξπμε «Η αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
αλσηέξσ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο,
καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν,
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Η αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο αληηγξάθεη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ από ηνλ ρώξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο
Γηθαηνινγεηηθώλ» ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ, ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν
«πλεκκέλα Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη εηδηθόηεξα ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ» ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ. Οη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο
ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
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κε πξόζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθνύ ρώξνπ «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη
εηδηθόηεξα ηνπ (ππν) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ».
Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη
Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

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