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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ),
ζήκεξα, ηελ 14ε Ηοσιίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 25/10-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7]
Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 422/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
424/2020).
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ –
ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, 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 1νπ Πξαθηηθνύ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο
κε ηίηιν: «ηαηηθή Δπάξθεηα θηηξίνπ Μεγάξνπ Λόγνπ & Σέρλεο» (έγθξηζε ηερληθήο
πξνζθνξάο) », (ζρεηηθό ην αξηζ. 8912/9-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ.
8688/6-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνύ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ &
ΣΔΥΝΗ»΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 1ν Πξαθηηθό Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΣΑΣΙΚΗ
ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ» εθηηκώκελεο αμίαο116.916,87€
(ρσξίο ΦΠΑ) θαη 144.976,92€ (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 03/07/2020 ζύκθσλα κε ηελ
ππ΄αξίζκ.695/20-12-2020Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθή κε ηελ έγθξηζε ησλ
όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηελππ΄αξίζκ.344/11-06-2020Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ζρεηηθή κε ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ
δηαγσληζκνύ από ηηο 19/06/2020 ζηηο 03/07/2020. - Με ηελ ππ’ αξηζκ.1.780 Β/11-022020(ΑΓΑ ΧΑ7ΘΧΞΙ-ΛΒ4) Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε
πίζησζε πνζνύ 50.000,00€ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-6117.00017ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ
δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδόκελνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» έιεγμε, έθξηλε θαη αμηνιόγεζε
ηε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Γηαθήξπμεο θαη
δηαπίζησζε ηελ εγθπξόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη βαζκνιόγεζε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ σο άξηζηε κε βαζκό 90% όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν:
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UΣΠ=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+ζ3*Κ3=0,20*90%+0,60*90%+0,20*90%=90%. - Όπσο πξνθύπηεη
από ηα παξαπάλσ, ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο «ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» είλαη
παξαδεθηή. - Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (γ) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο
δηαθήξπμεο «Μεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηνλ
έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, θαζώο θαη ζηελ αμηνιόγεζε θαη
βαζκνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21.1 θαη
21.2. Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζπληάζζεη πξαθηηθό, ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο, θαη ππνβάιιεη
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε. - Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ,
πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ σο άλσ πξαθηηθνύ, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδόηεο
πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη
ηελ εγθπξόηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηόηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο
απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό θαη ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκόδην
εηζαγγειέα». - Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηηο παξ. (δ) ηνπ άξζξνπ 4 «ε αλαζέηνπζα αξρή
θνηλνπνηεί ηελ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο θαη παξέρεη πξόζβαζε ζε απηνύο
ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο
ησλ ινηπώλ πξνζθεξόλησλ.» - Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινύκε όπσο
ζύκθσλα κε ην Ν3852/2010 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε ζηελ ιήςε
απόθαζεο ζρεηηθά κε: - 1) Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνύ αλνηρηήο δεκνπξαζίαο πνπ
δηελεξγήζεθε ηελ 03ε/07/2020γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΗ» εθηηκώκελεο αμίαο
144.976,92€ (κε ΦΠΑ) θαη ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
«ΛΙΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» σο παξαδεθηή κε βαζκό 90% (Άξηζηε) - 2)Σελ
θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο απόθαζεο
απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζηνάξζξν6 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. – Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην ππεξεζηαθό
παξάγνληα, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ην από 3-7-2020 1ν
πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ηαηηθή Δπάξθεηα θηηξίνπ Μεγάξνπ Λόγνπ & Σέρλεο» θαη αθνύ ν θ. Σζηκπνύθεο
Ισάλλεο ππεξςήθηζε ην σο άλσ ζέκα δηαηππώλνληαο ηηο επηθπιάμεηο ηνπ,
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),
1)
Δγθρίλεη ην από 3-7-2020 1ν Πξαθηηθό ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο πνπ
δηελεξγήζεθε ηελ 03ε/07/2020, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΖ», εθηηκώκελεο
αμίαο 144.976,92 € (κε ΦΠΑ).
Χο εθ ηνύηνπ εγθρίλεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΛΗΟΝΣΟ
ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» ως παραδεθηή, κε βαζκό 90% (Άρηζηε)
2)

Κοηλοποηεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληόο δέθα (10) εκεξώλ
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο) θαηά ηα νξηδόκελα ζηνάξζξν6 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
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έξγνπ.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Με ηελ ππ’ αξηζ. 695/20-12-2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΛΟΓΟΤ & ΣΔΥΝΖ».
Με ηελ ππ’ αξηζ. 344/11-06-2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κεηαηέζεθε ε
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ από ηηο 19/06/2020 ζηηο
03/07/2020.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 1.780 Β/11-02-2020 (ΑΓΑ ΧΑ7ΘΧΞΙ-ΛΒ4) Απόθαζε Αλάιεςεο
Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο δεζκεύηεθε πίζησζε πνζνύ 50.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 306117.00017 ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2020.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ
ΔΠΔ», ήιεγμε, έθξηλε θαη αμηνιόγεζε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα
ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Γηαθήξπμεο, δηαπίζηωζε ηελ εγθσρόηεηα ζσκκεηοτής ηοσ
ζσκκεηέτοληα θαη βαζκνιόγεζε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ σο άρηζηε κε βαζκό 90%
όπσο
πξνθύπηεη
από
ηνλ
ηύπν:
UΣΠ=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+ζ3*Κ3=0,20*90%+0,60*90%+0,20*90%=90%.
Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο «ΛΗΟΝΣΟ ΚΑΗ
ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ» είλαη παραδεθηή.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ζύκθσλα κε ηελ παξ. (γ) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο δηαθήξπμεο
«Μεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, θαζώο θαη ζηελ αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε
ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21.1 θαη 21.2. Αθνινύζσο,
ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ ζπληάζζεη πξαθηηθό, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα
ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο, θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό
ειεθηξνληθό αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ
ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε.
Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ σο άλσ
πξαθηηθνύ, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδόηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηόηεηα
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη από ηνλ δηαγσληζκό θαη ππνβάιιεηαη
κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκόδην εηζαγγειέα».
Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηηο παξ. (δ)ηα νπ άξζξνπ 4 «ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί
ηελ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο θαη παξέρεη πξόζβαζε ζε απηνύο ζηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ
ινηπώλ πξνζθεξόλησλ.»
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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