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Αριθμός 8 

1
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 14
ης

 Ηανοσαρίοσ 2020 

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

 

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 14
η
 Ηανοσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 1/10-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ησάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ζ θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 2/2020).  

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ 

θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

……………………………..……………...………………………………………………….. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «α) 

Έγθξηζε 1
νπ

 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Eλνηθίαζε θαη ηνπνζέηεζε 

Ηθξησκάησλ γηα ηελ επηζθεπή όςεσλ Γεκνηηθώλ & Σρνιηθώλ θηηξίσλ» θαη αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο ζηελ κεηνδόηξηα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε (πξνζσξηλόο αλάδνρνο) θαη β) 

Πξόζθιεζε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ όπσο ππνβάιιεη εληόο πξνζεζκίαο ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπ άξζξνπ 23.2-23.10 ηεο δηαθήξπμεο», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 232/9-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ 

αξηζ. 104/07-01-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη 

Έξγσλ Υπνδνκήο (Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Γξαθείν Γ/λζεο) ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ:΄΄ α) Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Eλνηθίαζε 

θαη ηνπνζέηεζε Ηθξησκάησλ γηα ηελ επηζθεπή όςεσλ Γεκνηηθώλ & Σρνιηθώλ θηηξίσλ.» 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΄΄ -Σαο ζηέιλνπκε ην 1ν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο – 

δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ Αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

ηνπ έξγνπ «Eλνηθίαζε θαη ηνπνζέηεζε Ηθξησκάησλ γηα ηελ επηζθεπή όςεσλ Γεκνηηθώλ & 

Σρνιηθώλ θηηξίσλ» (α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΣΖΓΖΣ 85655), 

πξνϋπνινγηζκνύ 135.918,48€ (κε ην Φ.Π.Α.), γηα ηνλ νπνίν ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηαλ ε 18/10/2019 θαη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε 17/12/2019, 

κεηά ηελ ππ. αξηζ. 663/11-12-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλ. Δπηηξνπήο γηα ηελ κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ κε ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο 

πνζνζηά έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95, παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016. -Ζ θαηάξηηζε θαη 
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ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ έγηλε κε ηελ 351/21-08-2019 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο(ΑΓΑ:6ΧΕΝΨΞΗ-2ΓΔ). -H αίηεζε Αλάιεςεο 

Πνιπεηνύο Υπνρξέσζεο κε Α/Α βηβιίνπ:149/2-8-2019 & ην Πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. 

πξση.1412/2-8-2019 γηα ην Έξγν «Eλνηθίαζε θαη ηνπνζέηεζε Ηθξησκάησλ γηα ηελ επηζθεπή 

όςεσλ Γεκνηηθώλ & Σρνιηθώλ θηηξίσλ» κε 19REQ0053868885 2019-08-02, κε πνζό 

135.918,48 επξώ ρξεκαηνδνηείηαη από ΗΓΗΟΥΣ πόξνπο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7331.00006 

θαηαλέκεηαη ζην πνζό ησλ 60.000,00 Δπξώ γηα ην έηνο 2019 θαη ην πνζό ησλ 

75.918,48Δπξώ γηα ην έηνο 2020. -Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο 

ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ δύν (2) εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνέβε 

ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ, δηαπίζησζε όηη όινη νη 

δηαγσληδόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο «είραλ ππνβάιιεη ζσζηά ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά σο πξνο ηε ζπκπιήξσζή ηνπο θαη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπο»  θαη 

δηαπηζηώζεθε ε εγθπξόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ηνπο θαη αθνύ παξνπζίαζαλ 

πιεξόηεηα θαη έγηλαλ δεθηνί, ζύκθσλα κε ην από 20.12.2019,πξώην 1=ν Πξαθηηθό ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. -Σύκθσλα 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. 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». Ταπηόρξνλα 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). -Τα 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. Σηελ 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) Σηε ιήςε απόθαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη 

ιόγνη εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί αζπλήζηζηα 

ρακειώλ πξνζθνξώλ. Σε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο: -α) λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ 
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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 20/12/2019 

ζπληαρζέληνο 1νπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ 

αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ ««Eλνηθίαζε θαη ηνπνζέηεζε 

Ηθξησκάησλ γηα ηελ επηζθεπή όςεσλ Γεκνηηθώλ & Σρνιηθώλ θηηξίσλ» κε 

19REQ0053868885 2019-08-02» (α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΣΖΓΖΣ 

85655), πξνϋπνινγηζκνύ 135.918,48€ (κε ην Φ.Π.Α.), θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ 

πξνζσξηλό κεηνδόηε «ΑΝΟΓΟΣ ΑΤΔ» κε αξηζκό πξνζθνξάο 133628 θαη κε ππνβιεζείζα 

κέζε έθπησζε 42,00% (Σαξάληα δύν ηνηο εθαηό) θαη δηακνξθνύκελε πξνζθνξά 46.849,50 

€ ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη ζπλνιηθή δαπάλε 58.093,38 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. -3) 

Σηελ 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) Σηελ 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 Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ 

θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

  Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 20-12-2019 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: «Eλνηθίαζε θαη ηνπνζέηεζε Ηθξησκάησλ γηα ηελ επηζθεπή όςεσλ 

Γεκνηηθώλ & Σρνιηθώλ θηηξίσλ»,  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Σύκθσλα κε ην Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 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: «Eλνηθίαζε θαη ηνπνζέηεζε 

Ηθξησκάησλ γηα ηελ επηζθεπή όςεσλ Γεκνηηθώλ & Σρνιηθώλ θηηξίσλ». 

 
Β] 

1) Δγκρίνει ην από 20-12-2019 1
ν
 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«Eνοικίαζη και ηοποθέηηζη Ηκριφμάηφν για ηην επιζκεσή όυεφν Γημοηικών & 

τολικών κηιρίφν», κε 19REQ0053868885 2019-08-02, (α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

ζπζηήκαηνο ΔΣΖΓΖΣ 85655), πξνϋπνινγηζκνύ 135.918,48€ (κε ην Φ.Π.Α.), γηα ηνλ νπνίν 

ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηαλ ε 18
ε
/10/2019 θαη εκεξνκελία 

απνζθξάγηζεο ε 17
ε
/12/2019, κεηά ηελ ππ. αξηζ. 663/11-12-2019 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 
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πξνζθνξώλ, κε ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95, 

παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη σο εθ ηνύηνπ ζηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ 

έξγν ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ» (Προζφρινός μειοδόηης) κε αξηζκό 

πξνζθνξάο 133628 θαη κε ππνβιεζείζα μέζη έκπηφζη 42,00% θαη δηακνξθνύκελε 

πξνζθνξά 46.849,50 € τφρίς ΦΠΑ, ήηοι ζσνολική δαπάνη 58.093,38 € 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 24%. 

 

2) Κνηλνπνηεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

 

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 

ηεο δηαθήξπμεο. 

 

3) Καλεί, κέζσ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ 

κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ» λα ππνβάιεη εληόο 

πξνζεζκίαο δέκα (10) ημερών, 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. 

 
Διευκρινίζεται ότι:  

Ζ θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ έγηλε κε ηελ 

351/21-08-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΧΕΝΨΞΗ-2ΓΔ). 

H αίηεζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Υπνρξέσζεο κε Α/Α βηβιίνπ:149/2-8-2019 & ην 

Πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. πξση.1412/2-8-2019 γηα ην Έξγν «Eνοικίαζη και 

ηοποθέηηζη Ηκριφμάηφν για ηην επιζκεσή όυεφν Γημοηικών & τολικών κηιρίφν» κε 

19REQ0053868885 2019-08-02, κε πνζό 135.918,48 €, ρξεκαηνδνηείηαη από ΗΓΗΟΥΣ 

πόξνπο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7331.00006 θαηαλέκεηαη ζην πνζό ησλ 60.000,00 Δπξώ γηα 

ην έηνο 2019 θαη ην πνζό ησλ 75.918,48 επξώ γηα ην έηνο 2020. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο 

ησλ δύν (2) εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη 

ε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ, δηαπίζησζε όηη όινη νη δηαγσληδόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο «είραλ 

ππνβάιιεη ζσζηά ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά σο πξνο ηε ζπκπιήξσζή ηνπο θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπο» θαη δηαπηζηώζεθε ε εγθπξόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

ηνπο θαη αθνύ παξνπζίαζαλ πιεξόηεηα θαη έγηλαλ δεθηνί, ζύκθσλα κε ην από 

20.12.2019,πξώην 1
ν
 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

Σύκθσλα 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. 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». Ταπηόρξνλα 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 
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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 «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. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 

θαη 89 ηνπ λ.4412/2016».  

 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 
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