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Αριθμός 235    

15
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 28
ης

 Απριλίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 28
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 15/24-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο θαη Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ 

κέινο, απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 232/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ην 

αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ (2
νπ

) πξαθηηθνχ ηεο Eπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Β΄ Φαζε) θαη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Eλεξγεηαθή 

Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ» (ΔΖΓΖ 84205)», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 4688/23-4-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4496/15-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ – 

Γξαθείν Γ/λζεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 

(Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε (2
νπ

) πξαθηηθνχ «Eπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ» (Β΄Φαζε) Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ 

έξγνπ: «Eλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ», (ΔΖΓΖ 84205)΄΄ - αο ζηέιλνπκε 

ην 2ν πξαθηηθφ πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

«ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» (πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ), κεηά ηνπ θαθέινπ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ 

«Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ» (Α/Α ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο 

ΔΖΓΖ 84205), πξνυπνινγηζκνχ 610.500,00€ (κε ην Φ.Π.Α. 24%), ηνπ νπνίνπ ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ήηαλ ε 16/10/2019 θαη ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε 

18/12/2019 εκέξα Σεηάξηε (κεηά θαη ηελ ππ. αξηζ. 662/11-12-2019 απφθαζε ηεο Οηθνλ. 

Δπηηξνπήο γηα ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ). - Ο 

δηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε κε ην ζχζηεκα ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 95,παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016. - αο γλσξίδνπκε φηη ε έγθξηζε ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο 

νξηζηηθήο κειέηεο 71/2018 ηεο Γλζεο Αξρηη. Έξγνπ -ΖΜ θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

έγηλε κε ηελ ππ’ αξ. 731/19-09-2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην ζρεηηθφ 
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(ΑΓΑ:9ΛΕΥΧΞΗ-37Π) ε νπνία θαη θξίζεθε εθηειεζηή κε ηελ ππ’ αξηζ. 208028/05-10-2018 

(ΑΓΑ:7YHTOΡ1Φ-ΛΤΥ) Απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ηνλίνπ, ελψ κε ηελ 328/02-08-2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

(ΑΓΑ:ΦΔΒΤΧΞΗ-ΡΓ) θαηαξηίζηεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 

δεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. - Με ηελ αξ.πξση.4915/12-12-2018 κε ηελ ζρεηηθή 

(ΑΓΑ:Χ597Λ6-Υ0Κ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πξνο ηε Γ/λζε 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ –ε/κ, εγθξίζεθε ε έληαμε ηεο πξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 7
νπ

 

Γπκλαζίνπ Παηξψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5032701 ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο-Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα» 

κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε 610.500,00 επξψ(κε ην ΦΠΑ) θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κε θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ 

Κ.Α.64-7341.73216. - Με ηελ αξηζ. 9/14-01-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

(ΑΓΑ:6ΤΝΚΧΞΗ-ΟΛΑ), έγηλε έγθξηζε ηνπ απφ 20/12/2019, 1
νπ

 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
ΟΤ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ» (α/α 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 84205), (19PROC005567477 2019-09-17) 

«Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ». - Ζ απφθαζε κε αξηζ. 9/14-01-2020  ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θνηλνπνηήζεθε κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ πξνο κε ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. - Με ηελ αξηζ. πξση. 

3728/27-01-2020 πξφζθιεζε  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) πξνο ηελ 

«ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» ε νπνία εζηάιε κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, 

δεηήζεθε ε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ 

23.2 έσο 23.10 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο. - O πξνζσξηλφο αλάδνρνο «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» 

αληαπνθξηλφκελνο απέζηεηιε εκπξφζεζκα ειεθηξνληθφ κήλπκα κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ επηζπλάπηνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ζπλεκκέλα αξρεία 

ζηηο 29-01-2020 13:47:41, ήηνη δηθαηνινγεηηθά ηζρχνληα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη θαηά ηελ πξφζθιεζε & επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά. Δπηπξνζζέησο κε ηελ αξ. πξση. 

4445/30-01-2020 εκπξφζεζκε επηζηνιή ηεο (εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

απνζηνιή) ζπλππέβαιιε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηα πξνο 

έιεγρν δηθαηνινγεηηθά. - Καηά ηνλ έιεγρν ησλ έληππσλ & ειεθηξνληθά ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ν 

πξνζσξηλφο Αλάδνρνο «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ», έρεη θαηαζέζεη λφκηκα θαη εκπξφζεζκα φια ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 

(19PROC005567477 2019-09-17) «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ». - Ζ 

Δπηηξνπή έιεγμε ην πεξηερφκελν απηψλ θαη δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. - Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, 

βξέζεθαλ νξζά θαη πιήξε, είλαη αιεζή θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηε Γηαθήξπμε 

ηνπ έξγνπ(19PROC005567477 2019-09-17) «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ» - 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην απφ 08/04/2020 ζρεηηθφ 2
ν
 Πξαθηηθφ ζε 

πέληε (5) αληίγξαθα ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: -*Γηαβηβάδεη ηνλ θάθειν 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνο έθδνζε 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ηεο νπνίαο ηα έλλνκα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 (άξζξν 105) επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) 

άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο 

απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

Ν. 4412/2016 έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. - *Δηζεγείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ.6 ηνπ 

Ν.4412/2016, νκφθσλα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή 

Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ  Παηξψλ» πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 610.500,00 επξψ ζηελ 

εξγνιεπηηθή εηαηξεία «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε 52,86% 

(ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ) θαη δηακνξθνχκελε πξνζθνξά 

232.094,96 € πιένλ ΦΠΑ. -*Δηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ζηε Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - ΖΜ 

ΑΔΑ: ΨΕΝ3ΩΞΙ-Ν7Α



3 

 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. - χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 

4412/2016 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ην απφ 08-04-

2020 επηζπλαπηφκελν 2
ν
 πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ 

θάθειν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο απηφο έρεη δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ πξνζσξηλή αλάδνρν, ιακβάλεη ζρεηηθή απφθαζε 

κε ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. - χκθσλα κε ηελ νηθεία 

Γηαθήξπμε «Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε 

θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο αληηγξάθεη 

ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απφ ηνλ ρψξν 

«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Γηθαηνινγεηηθψλ» ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. Οη 

ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ «πλεκκέλα 

Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ (ππν) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ 

Αλαδφρνπ». - Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.3886/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016,  θαη ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε 

ηνπ έξγνπ(19PROC005567477 2019-09-17) «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ». - 

Μεηά ηα παξαπάλσ, παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10, 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε: - ηελ έγθξηζε ηνπ απφ 08/04/2020, 2νπ Πξαθηηθνχ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ειέγρνπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ». - *ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ», ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία 

«ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ», κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε 52,86% (ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ 

ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ  ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ) θαη δηακνξθνχκελε πξνζθνξά  232.094,96 € πιένλ ΦΠΑ. -

*ηελ θνηλνπνίεζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηελ πξνζσξηλή αλάδνρν θαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο. - πλεκκέλα - 1. Σν απφ 08 -04-2020 2
ν
 πξαθηηθφ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (Β ΦΑΖ). - ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. - Ο 

Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 8-4-2020  2
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ  

«Eλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
χκθσλα 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,  

 

1] Δγκρίνει ην απφ 8-4-2020, 2
ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ειέγρνπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Eλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 

7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ» (Α/Α ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 84205), 

πξνυπνινγηζκνχ 610.500,00 € (κε ην Φ.Π.Α. 24%), ηνπ νπνίνπ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ήηαλ ε 16
ε
/10/2019 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ε 
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18
ε
/12/2019, εκέξα Σεηάξηε (κεηά θαη ηελ ππ. αξηζ. 662/11-12-2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ).  

 

2] Καηακσρώνει ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ: «Eνεργειακή Αναβάθμιζη 7
οσ

 Γσμναζίοσ 

Παηρών», ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» ,  κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε 

52,86% θαη δηακνξθνχκελε πξνζθνξά  232.094,96 €, πλέον ΦΠΑ.  

 

3] Κοινοποιεί ηελ παξνχζα απφθαζε, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα, 

εθηφο απφ ηελ πξνζσξηλή αλάδνρν θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο. 

Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3886/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 

(19PROC005567477 2019-09-17). 

 

Διεσκρινίζεηαι όηι: 

Ο δηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε κε ην ζχζηεκα ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 95,παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ έγθξηζε ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο νξηζηηθήο κειέηεο 71/2018 ηεο Γλζεο Αξρηη. Έξγνπ -ΖΜ 

θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έγηλε κε ηελ ππ’ αξ. 731/19-09-2018 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην ζρεηηθφ (ΑΓΑ:9ΛΕΥΧΞΗ-37Π) ε νπνία θαη θξίζεθε εθηειεζηή κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 208028/05-10-2018 (ΑΓΑ:7YHTOΡ1Φ-ΛΤΥ) Απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, ελψ κε ηελ 328/02-08-2019 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε (ΑΓΑ:ΦΔΒΤΧΞΗ-ΡΓ) θαηαξηίζηεθαλ θαη ζπληάρζεθαλ νη φξνη ηεο 

δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

Με ηελ αξ.πξση.4915/12-12-2018 κε ηελ ζρεηηθή (ΑΓΑ:Χ597Λ6-Υ0Κ) απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πξνο ηε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ –ε/κ, εγθξίζεθε ε έληαμε 

ηεο πξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5032701 ζηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο-Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην 

πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα» κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε 610.500,00 επξψ (κε ην 

ΦΠΑ) θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κε θσδηθφ 

πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ Κ.Α.64-7341.73216. 

Με ηελ αξηζ. 9/14-01-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΤΝΚΧΞΗ-ΟΛΑ), 

έγηλε έγθξηζε ηνπ απφ 20/12/2019, 1
νπ

 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
ΟΤ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ» (α/α ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 84205), (19PROC005567477 2019-09-17) «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 

Γπκλαζίνπ Παηξψλ». 

Ζ απφθαζε κε αξηζ. 9/14-01-2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

θνηλνπνηήζεθε κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ πξνο κε ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

Με ηελ αξηζ. πξση. 3728/27-01-2020 πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή) πξνο ηελ «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» ε νπνία εζηάιε κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, δεηήζεθε ε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ 23.2 έσο 23.10 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο. 

O πξνζσξηλφο αλάδνρνο «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» αληαπνθξηλφκελνο απέζηεηιε εκπξφζεζκα 

ειεθηξνληθφ κήλπκα κέζσ ηεο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ επηζπλάπηνληαο ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ζπλεκκέλα αξρεία ζηηο 29-01-2020 13:47:41, ήηνη δηθαηνινγεηηθά 

ηζρχνληα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ πξφζθιεζε & επηθαηξνπνηεκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. Δπηπξνζζέησο κε ηελ αξ. πξση. 4445/30-01-2020 εκπξφζεζκε επηζηνιή ηεο 

(εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή) ζπλππέβαιιε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηα πξνο έιεγρν δηθαηνινγεηηθά. 

ΑΔΑ: ΨΕΝ3ΩΞΙ-Ν7Α



5 

 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ έληππσλ & ειεθηξνληθά ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο 

«ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ», έρεη θαηαζέζεη λφκηκα θαη εκπξφζεζκα φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ 

(19PROC005567477 2019-09-17) «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ».  

Ζ Δπηηξνπή έιεγμε ην πεξηερφκελν απηψλ θαη δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, βξέζεθαλ νξζά θαη πιήξε, είλαη 

αιεζή θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ(19PROC005567477 

2019-09-17) «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ».  

 Μεηά ηελ δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην απφ 08/04/2020 ζρεηηθφ 2
ν
 Πξαθηηθφ  ζε 

πέληε (5) αληίγξαθα ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ:  

 Γηαβηβάδεη ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνο έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ηεο νπνίαο ηα έλλνκα απνηειέζκαηα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 105) επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ 

ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 Δηζεγείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ.6 ηνπ Ν.4412/2016, νκφθσλα ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 7
νπ

 Γπκλαζίνπ  

Παηξψλ» πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 610.500,00 επξψ ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία «ΓΑΗΓΑΛΟ 

ΑΣΔΒΔ» κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε 52,86% (ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΣΟΗ 

ΔΚΑΣΟ) θαη δηακνξθνχκελε πξνζθνξά  232.094,96 €  πιένλ ΦΠΑ.  

 Δηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ζηε Γηεχζπλζε  Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - ΖΜ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016 ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ην  απφ 08-04-2020 επηζπλαπηφκελν 2ν 

πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ θάθειν δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ φπσο απηφο έρεη δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απφ ηελ πξνζσξηλή αλάδνρν, ιακβάλεη ζρεηηθή απφθαζε κε ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ νηθεία Γηαθήξπμε «Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

αλσηέξσ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 

καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο αληηγξάθεη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απφ ηνλ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο 

Γηθαηνινγεηηθψλ» ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 

«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. Οη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

κε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ (ππν) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ». 
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Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη 

Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 

 

 
       Ο Πρόεδρος                                        Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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