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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29ε Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 49/2412-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία
Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο Φσκάο
– ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ζ θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 951/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο –
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, εηζάγεη ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ 3 «Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Καηαθύξσζε
ζύκβαζεο» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ»», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 17924/24-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
ε ππ’ αξηζ. 17919/24-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε
πξαθηηθνύ΄΄ - ρεη.: - 1. Σν από 21-12-2020 Πξαθηηθό 3 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 2. H ππ’ αξηζ. 327/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - αο δηαβηβάδνπκε ην Πξαθηηθό 3 «Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Καηαθύξσζε ζύκβαζεο» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ
αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη παξαθαινύκε όπσο
εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηελ έγθξηζή ηνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππόςε ην από 21-12-2020
Πξαθηηθό 3 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ».

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο, Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο, Μαξία Φηινπνύινπ θαη Πέηξνο Φσκάο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη
ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο
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αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα
ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ
σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή
Δπηηροπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(6 ζεηηθέο ςήθνη)

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40, παξ. 1) θαη ην
Ν.4412/2016,
Δγθρίλεη ην από 21-12-2020 Πξαθηηθό 3 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 327/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη σο εθ
ηνύηνπ θαηαθσρώλεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ζηελ
έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γραθείο Σετληθώλ Περηβαιιοληηθώλ θαη
Τποζηερηθηηθώλ Μειεηώλ Αλώλσκε Δηαηρεία» δηαγρ. «Sigma κειεηώλ» Α.Δ.» θαη
«Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.»», κε α/α πξνζθνξάο 160768 ΔΖΓΖ, κε κέζε έθπησζε 32,23%
θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 109.250,00 €, άλεσ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηα όζα αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη ζην από 21-12-2020 Πξαθηηθό 3, σο θάησζη:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ 3
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ»
πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 161.201,56 € (ρσξίο ΦΠΑ)
ηελ Πάηξα ζήκεξα, 10/12/2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 09:30 π.κ. ζηε Γηεύζπλζε
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Παληαλάζζεο 30 - 3νο όξνθνο,
ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 327/2-6-2020 απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΑΓΑ: Χ9Γ5ΧΞΗ-5ΤΓ), γηα ηελ επηινγή
αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
πνπ αλαδείρζεθε κε ην Πξαθηηθό 2 ηεο Δπηηξνπήο θαη ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ 826/1811-2020 (ΑΓΑ: ΧΑΥΕΧΞΗ-ΜΣΦ) απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Ο κε αξηζ. 90960 ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο έγηλε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ
(ΔΖΓΖ) θαη ηεο κε αξ. πξση. 8615/6-7-20 (ΑΓΑ: 65ΠΚΧΞΗ-0ΛΤ) πξνθήξπμεο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ ζύλαςε Γεκόζηαο ύκβαζεο Μειέηεο κε αλνηθηή δηαδηθαζία
(άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016), κέζσ ηνπ Δζληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ Γεκόζησλ
πκβάζεσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο (πξνεθηηκώκελε ακνηβή θάησ ηνπ
νξίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ).
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ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
1. Νηθνιάνπ Γεκήηξηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
2. Οπξαλία ίλνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, σο ηαθηηθό κέινο
3. Παλαγηώηεο Σδνγαδόξνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο εθπξόζσπνο Σ.Δ.Δ., σο ηαθηηθό κέινο
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε Δπηηξνπή
ιακβάλνληαο ππόςε:
 ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ
νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθάιεζε κε ην κε αξηζκ 56482/26-11-2020 έγγξαθό ηεο
ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΗΓΜΑ Γραθείο Σετληθώλ Περηβαιιοληηθώλ θαη
Τποζηερηθηηθώλ Μειεηώλ Α.Δ. δηαγρ. «Sigma κειεηώλ» Α.Δ., ζην πιαίζην ηεο
ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο, λα ππνβάιεη εληόο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ ηα πξνβιεπόκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο
δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο.
 ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηηο 2-12-2020
 ηελ θαηάζεζε ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηα πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά, ζε έληππε
κνξθή, από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ην κε αξηζκ.
πξση. 57732/3-12-2020.
δηαπίζησζε ηελ εκπξόζεζκε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε θαη έιεγμε ηελ νξζόηεηα θαη ην απνδεθηό
ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαη ηα νπνία βξέζεθαλ ζύκθσλα κε ην
άξζξν 22 ηεο Γηαθήξπμεο ηεο κειέηεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην ζηάδην απηό ειέγρζεθε ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηνπ όπσο νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε, ηόζν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο
ηνπ, όζν θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο ζηαδίνπ, ζύκθσλα κε
ηελ παξ. β ηνπ άξζξνπ 22 ηεο δηαθήξπμεο.
Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο,
δηαπίζησζε όηη:
 α) ηα δεισζέληα ζηνηρεία ζην ΣΔΤΓ πνπ ππέβαιε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν πξνζσξηλόο
αλάδνρνο είλαη αιεζή θαη ζε ζπκθσλία κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
θαθέινπ
 β) ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ είλαη πιήξεο θαη άξηηνο θαη απνδεηθλύνληαη νη όξνη θαη
νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο.
Μεηά από ηα αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ,
ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΜΔΛΔΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ζηελ
έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γραθείο Σετληθώλ Περηβαιιοληηθώλ θαη
Τποζηερηθηηθώλ Μειεηώλ Αλώλσκε Δηαηρεία» δηαγρ. «Sigma κειεηώλ» Α.Δ.» θαη
«Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.»», κε α/α πξνζθνξάο 160768 ΔΖΓΖ, κε κέζε έθπησζε 32,23%
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θαη ζπλνιηθό πνζό πξνζθνξάο 109.250,00€ άλεπ ΦΠΑ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ε Δπηηξνπή
ζπλέηαμε ην παξόλ Πξαθηηθό 3, ην ππέγξαςε θαη ην παξέδσζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ
ππεξεζία θαη ζηνλ ρεηξηζηή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο
έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας
Αποθεληρφκέλε Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

ζηελ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
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