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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 2α Ηοςνίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 19/29-5-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζηρ ζςνεδπίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 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] Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο, πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ απφ 25-05-2020 Α΄ πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ
Οξγάλνπ ηνπ Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο κε
ηίηιν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο
Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο
950.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 6469/29-52020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ ε ππ’ αξηζ. 6311/27-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη
Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Μειεηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξφεδξν
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ απφ 25-05-2020 Α΄ πξαθηηθνχ ηνπ
Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα
Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ
5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαη πξνυπνινγηζκνχ
δαπάλεο 950.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 31/2018
Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο΄΄ - χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο: - 1. ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξίπη. 38
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, - 2. ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α/9-8-2019), ηελ παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4625/2019 θαη απφ ηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4674/2020, - 3. ηνπ
άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ
Ν.4555/2018 θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019, - 4. ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30
νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016, - 5. ησλ άξζξσλ 116 θαη
326 πνπ αθνξνχλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν. 4412/2016, - 6. ησλ άξζξσλ 121 θαη 331
ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, - 7.
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, - 8. ηνπ
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άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ,
πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]», - 9. ηεο ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε Έμππλσλ
Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο,
Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) - θαη ιακβάλνληαο ππφςε: - 1. ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ
νηθείν ΚΑ: 60-7135.10000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, - 2. ην ππ’ αξηζ. πξση.
4091/08-10-2019 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 19REQ005689240/11-10-2019) ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, - 3. ην ππ’ αξηζ. 4299/11-10-2019
Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ,
Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, - 4. ηελ ππ’ αξηζ.
Β/2.156/22-10-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:19REQ005736068 &
ΑΓΑ: 6ΦΣ2ΧΞΗ-ΜΥΕ) – 5. ηελ ππ’ αξηζ. Β/3.601/31-12-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
– Απνδέζκεπζε (ΑΓΑ: ΧΓ4ΑΧΞΗ-ΦΟ6) – 6. ηελ ππ’ αξηζ. Β/57/21-01-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Χ32ΧΞΗ-470) – 7. ην ππ' αξηζ. 5294/13-12-2019 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ην Τπνέξγν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη
Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο
ηάζεηο» Α/Α 1 ηεο Πξάμεο 5045007» - 8. Σελ ππ’ αξηζ. 8036/17-12-2019 εηζήγεζε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε δηελέξγεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκφ ηνπ θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο – 9. Σελ ππ’ αξηζ. 727/23-12-2019 (ΑΓΑ:
6ΝΓΤΧΞΗ-ΓΡΗ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 10. Σελ ππ’ αξηζ. 1515/14-01-2020
Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ απνζηνιή ηεο πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο 14/01/2020 κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο 20019891-001 θαη 2020/S 011-021075, ,θαη ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ. Παηξέσλ
(http://www.e-patras.gr) θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.
(αξ. δηαγσληζκνχ: 83885) θαη ηνπ ΚΖΜΓΖ ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ: 20PROC006159191/15-012020, ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε ΑΓΑ:Χ29ΗΧΞΗ-ΖΑ κε φια ηα ηεχρε ηεο Μειέηεο, θαζψο θαη
δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ζε δχν ηνπηθέο εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο θαη ηξεηο εκεξήζηεο, κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 19/02/2020 θαη ψξα 22:00 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. – 11. Σελ ππ’
αξηζ. 559/16-01-2020 πξφζθιεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ. – 12. Σα αηηήκαηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κέζσ ΔΖΓΖ πνπ δεηνχζαλ παξάηαζε ηεο εκ/λίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
– 13. Σελ π’ αξηζ. 1563/05-02-2020 πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα παξάηαζε ηεο εκ/λίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ – 14. Σελ ππ’ αξηζ. 94/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΥ83ΞΗ-ΓΛΞ) απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε
νπνία έιαβε ηνλ ππ’ αξηζ. 83885,1 αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, δεκνζηεχζεθε λνκίκσο θαη
απεζηάιε ζηελ ΔΔ ζηηο 13-02-2020 κε αξηζ. 2020/S 034-079998, αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ:20PROC006290379/14-022020 θαη ΑΓΑ:6ΗΜ9ΧΞΗ-Ν3, αλαξηήζεθε ζην site ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο αληίζηνηρεο
εθεκεξίδεο. Ζ λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 11/03/2020 θαη
ψξα 22:00 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 17/03/2020 θαη ψξα
10:00 π.κ. – 15. Σελ ππ’ αξηζ. 2279/18-02-2020 πξφζθιεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ. – 16.
Σηο δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο, πνπ δφζεθαλ κέζσ ΔΖΓΖ, πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο θνξείο
ζηηο 18/02/2020, 27/02/2020 θαη 03/03/2020. – 17. Σελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δχν
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «Uni Systems Μ.A.E - LINK Technologies
S.A.» θαη ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ)
πνπ θαηαηέζεθαλ κέζσ ΔΖΓΖ ζηηο 17/03/2020 – 18. Σν απφ 31/03/2020 ππφκλεκα ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ΟΣΔ ΑΔ θαη ηελ απφ 06/04/2020 θνηλνπνίεζή ηνπ. – 19. Σν απφ 09/04/2020
ππφκλεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «Uni Systems Μ.A.E - LINK
Technologies S.A.» θαη ηελ απφ 10/04/2020 θνηλνπνίεζή ηνπ. – 20. Σν απφ 14/04/2020 αίηεκα
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ – 21.
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Σηο δηεπθξηλήζεηο πνπ έδσζαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, ν ΟΣΔ ΑΔ ζηηο 27/04/2020 θαη ε ΔΝΧΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «Uni Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A. ζηηο 28/04/2020 θαζψο θαη ε
θνηλνπνίεζή ηνπο ζηηο 07/05/2020. – 22. Σν απφ 25/05/2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε ην νπνίν πξνηείλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή: -*Σελ απνδνρή
ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο
Αλψλπκε Δηαηξεία», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 165391, θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ: -*Σελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο «Έλσζε Δηαηξεηψλ «Uni Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A.», κε αξηζκφ
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 165646, θαζψο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ: *Σελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ
2.3.1. θαη 2.3.2. ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο: Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο
εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
είλαη: ΑΣΠ = 108,45 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΣΠ) είλαη
(108,45/108,45)Υ100=100. - Παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε ην απφ 25/05/2020 πξαθηηθφ ηνπ
Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη
Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο
ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»
θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο – 2.
Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ
ηεο Διιάδνο Αλψλπκε Δηαηξεία», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 165391, θαζψο είλαη ζχκθσλε
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα
αλαθέξζεθαλ ζην απφ 25/05/2020 πξαθηηθφ – 3. Σελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο «Έλσζε Δηαηξεηψλ «Uni Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A.», κε
αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 165646, θαζψο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ ζην απφ 25/05/2020
πξαθηηθφ – 4. Σελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ
άξζξνπ 2.3.1. θαη 2.3.2. ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο: Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» είλαη: ΑΣΠ = 108,45 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΣΠ) είλαη
(108,45/108,45)Υ100=100. - Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
ζχκθσλα κε ην Βηβιίν IV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/2016. – Ο Αληηδήκαξρνο
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο.Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ην απφ 25-5-2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ θαη αθνχ
θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
3. Σνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203
ηνπ Ν.4555/2018 θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019
4. Σνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν.
4412/2016
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5. Σσλ άξζξσλ 116 θαη 326 πνπ αθνξνχλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν. 4412/2016
6. Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
7. Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016
8. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»,
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη
Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη
Έμππλεο ηάζεηο», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
2. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 60-7135.10000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο
3. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 4091/08-10-2019 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 19REQ005689240/1110-2019) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
4. Σν ππ’ αξηζ. 4299/11-10-2019 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη
Ννκηθήο Τπεξεζίαο
5. Σελ ππ’ αξηζ. Β/2.156/22-10-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο
(ΑΓΑΜ:19REQ005736068 & ΑΓΑ: 6ΦΣ2ΧΞΗ-ΜΥΕ)
6. Σελ ππ’ αξηζ. Β/3.601/31-12-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο – Απνδέζκεπζε
(ΑΓΑ: ΧΓ4ΑΧΞΗ-ΦΟ6)
7. Σελ ππ’ αξηζ. Β/57/21-01-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Χ32ΧΞΗ-470)
8. Σν ππ' αξηζ. 5294/13-12-2019 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε
Γηαθήξπμεο γηα ην Τπνέξγν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο
ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο
ηάζεηο» Α/Α 1 ηεο Πξάμεο 5045007»
9. Σελ ππ’ αξηζ. 8036/17-12-2019 εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε
δηελέξγεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκφ
ηνπ θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο
10. Σελ ππ’ αξηζ. 727/23-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΝΓΤΧΞΗ-ΓΡΗ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο
11. Σελ ππ’ αξηζ. 1515/14-01-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ απνζηνιή ηεο πεξίιεςεο
Γηαθήξπμεο δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο
14/01/2020 κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο 20-019891-001 θαη 2020/S 011-021075 θαη
ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ. Παηξέσλ (http://www.e-patras.gr) θαη ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. (αξ. δηαγσληζκνχ:
83885) θαη ηνπ ΚΖΜΓΖ ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ: 20PROC006159191/15-01-2020, ζηε
ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε ΑΓΑ:Χ29ΗΧΞΗ-ΖΑ κε φια ηα ηεχρε ηεο Μειέηεο, θαζψο θαη δεκνζίεπζε
ηεο πεξίιεςεο ζε δχν ηνπηθέο εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο θαη ηξεηο εκεξήζηεο, κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 19/02/2020 θαη ψξα 22:00 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
12. Σελ ππ’ αξηζ. 559/16-01-2020 πξφζθιεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ
13. Σα αηηήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κέζσ ΔΖΓΖ πνπ δεηνχζαλ παξάηαζε ηεο
εκ/λίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
14. Σελ ππ’ αξηζ. 1563/05-02-2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα παξάηαζε
ηεο εκ/λίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
15. Σελ ππ’ αξηζ. 94/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΥ83ΞΗ-ΓΛΞ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη ε θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε νπνία έιαβε ηνλ
ππ’ αξηζ. 83885,1 αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, δεκνζηεχζεθε λνκίκσο θαη απεζηάιε
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ζηελ ΔΔ ζηηο 13-02-2020 κε αξηζ. 2020/S 034-079998, αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ
Μεηξψν
Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ,
ιακβάλνληαο
ΑΓΑΜ:20PROC006290379/14-02-2020 θαη ΑΓΑ:6ΗΜ9ΧΞΗ-Ν3, αλαξηήζεθε ζην site
ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο αληίζηνηρεο εθεκεξίδεο. Ζ λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 11ε/03/2020 θαη ψξα 22:00 θαη ε εκεξνκελία
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 17ε/03/2020 θαη ψξα 10:00 π.κ.
16. Σελ ππ’ αξηζ. 2279/18-02-2020 πξφζθιεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ
17. Σηο δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο, πνπ δφζεθαλ κέζσ ΔΖΓΖ, πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο
θνξείο ζηηο 18/02/2020, 27/02/2020 θαη 03/03/2020
18. Σελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δχν νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ
«Uni Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A.» θαη ΟΡΓΑΝΗΜΟ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) πνπ θαηαηέζεθαλ
κέζσ ΔΖΓΖ ζηηο 17/03/2020
19. Σν απφ 31/03/2020 ππφκλεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΟΣΔ ΑΔ θαη ηελ απφ 06/04/2020
θνηλνπνίεζή ηνπ
20. Σν απφ 09/04/2020 ππφκλεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «Uni
Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A.» θαη ηελ απφ 10/04/2020 θνηλνπνίεζή ηνπ
21. Σν απφ 14/04/2020 αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
22. Σηο δηεπθξηλήζεηο πνπ έδσζαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, ν ΟΣΔ ΑΔ ζηηο 27/04/2020 θαη ε
ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «Uni Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A. ζηηο 28/04/2020
θαζψο θαη ε θνηλνπνίεζή ηνπο ζηηο 07/05/2020
23. Σν απφ 25/05/2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε ην νπνίν
πξνηείλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή:
 Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Οξγαληζκφο
Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Αλψλπκε Δηαηξεία», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ
165391, θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ
 Σελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Έλσζε Δηαηξεηψλ
«Uni Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A.», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ
165646, θαζψο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ
 Σελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ
άξζξνπ 2.3.1. θαη 2.3.2. ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο: Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» είλαη: ΑΣΠ = 108,45 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο
Πξνζθνξάο (ΣΒΣΠ) είλαη (108,45/108,45)Υ100=100.
1]
Δγκπίνει ην απφ 25/05/2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν «Ανάπηςξη Έξςπνων Λύζεων Γιασείπιζηρ και Δνημέπωζηρ ηων Πολιηών για Έξςπνερ
Θέζειρ ηάθμεςζηρ, Κςκλοθοπιακή Κίνηζη και Έξςπνερ ηάζειρ», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο
950.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 31/2018 Μειέηε ηεο
Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη σο εθ ηνχηνπ:
Α]
Κάνει δεκηή ηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Οπγανιζμόρ
Σηλεπικοινωνιών ηηρ Δλλάδορ Ανώνςμη Δηαιπεία», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 165391,
θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Β]
Αποππίπηει ηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Ένωζη Δηαιπειών «Uni
Systems Μ.A.E - LINK Technologies S.A.», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 165646, θαζψο
δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
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Γ]
Δγκπίνει ηελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
ηνπ άξζξνπ 2.3.1. θαη 2.3.2. ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο: Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» είλαη: ΑΣΠ = 108,45 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΣΠ) είλαη
(108,45/108,45)Υ100=100.
Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην Βηβιίν IV
(άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/2016.

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΛΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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