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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο
Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Χσκάο –
ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 508/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
521/2020).
Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 18νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 528/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην αξηζ.
(14) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «α) Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ
έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή – επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ θαη αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ κεηνδόηξηα
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε (Πξνζσξηλό αλάδνρν) θαη β) Πξόζθιεζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
όπσο ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξν 23.2 – 23.10 ηεο δηαθήξπμεο»,
(ζρεηηθό ην αξηζ. 11172/25-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ. θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10871/13-8-2020
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: - Τελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄α) Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή-επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ» 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 (πξώην) 1ν Πξαθηηθό απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο &
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ
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«Αλαθαηαζθεπή- επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ»(Α/Α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο
ΔΣΖΓΖΣ 88691), πξνϋπνινγηζκνύ 650.000,00€ (κε ην Φ.Π.Α.24%), γηα ηνλ νπνίν ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηαλ ε 27/07/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13,00 κ.κ. θαη
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε 31/07/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10,00 π.κ. κε ην ζύζηεκα κε
επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95, παξ.2.α ηνπ Ν. 4412/2016. - Σαο
γλσξίδνπκε όηη ε κειέηε ππ.αξηζ.8/2020 ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ–ΖΜ, πεξηγξάθεη
αλαιπηηθά ηνλ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. - Ζ θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 366/16-06-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο(ΑΓΑ:ΧΘ6ΨΨΞΗ-Ε8Χ) θαη κε αξηζ. πξση. 7134/11-06-2020. - Ζ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ πέληε (5)
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ
Έξγνπ, δηαπίζησζε όηη όινη νη δηαγσληδόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο παξνπζίαζαλ πιεξόηεηα, νη
πξνζθνξέο ηνπ ήηαλ νκαιέο θαη έγηλαλ δεθηνί ζύκθσλα κε ην από 31.07.2020 (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 θαη παξέρεη πξόζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπώλ
ζπκκεηερόλησλ. 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 δεθα (10) εκεξώλ, ηα πξνβιεπόκελα ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο» (δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο παξνύζεο). «Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθόζνλ αηηηνινγείηαη απηό
επαξθώο θαη θαη’ αλώηαην όξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 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
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 (15) ηεο δηαθήξπμεο επηζεκαίλεηαη «όηη αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη νη 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 (10) 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) Σηελ ιήμε 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 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 31/07/2020 ζπληαρζέληνο 1νπ πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπήεπηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ» (α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΣΖΓΖΣ 88691),
2

ΑΔΑ: ΩΦ2ΓΩΞΙ-ΟΤΣ
πξνϋπνινγηζκνύ 650.000,00 € (κε ην Φ.Π.Α.24%) θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ
πξνζσξηλό κεηνδόηε «ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗΨΤΖ» Δ.Γ.Δ. κε ππνβιεζείζα κέζε
έθπησζε 52,46% (πελήληα δύν & ζαξάληα έμη ηνηο εθαηό) θαη δηακνξθνύκελε πξνζθνξά
249.216,48 € πιένλ ΦΠΑ), ήηνη ζπλνιηθή δαπάλε 309.028,81 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
24%, πνπ θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζε ηηκήο
(ρακειόηεξε ηηκή)(Άξζξν14: «Κξηηήξην αλάζεζεο», ηεο Γηαθήξπμεο). - 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 «Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή
Γηθαζηηθή πξνζηαζία» ηεο δηαθήξπμεο. - 4) Σηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πξόζθιεζεο
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνζθαιώληαο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα
ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ(άξζξν 4.2 ηεο Γηαθήξπμεο), 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, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή - Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππ’ όςηλ ην από 31-7-2020 1ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: «Αλαθαηαζθεπή – Δπηζθεπή Παηδηθώλ Φαξώλ»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύκθσλα 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, 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: «Αλαθαηαζθεπή – Δπηζθεπή Παηδηθώλ Φαξώλ».
Β]
1)
Δγκρίνει ην από 31-7-2020 ζπληαρζέλ 1ν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο θαη
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ:
«Ανακαηαζκεσή – επιζκεσή παιδικών ταρών», (α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο
ΔΣΖΓΖΣ 88691), πξνϋπνινγηζκνύ 650.000,00 € (κε ην Φ.Π.Α.24%) θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ
αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην αλσηέξσ έξγν ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε - νηθνλνκηθό θνξέα
«ΠΑΤΛΟ ΠΑΠΠΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ» Δ.Γ.Δ. κε ππνβιεζείζα κέζε έθπησζε 52,46% θαη
δηακνξθνύκελε πξνζθνξά 249.216,48 € (πλέον ΦΠΑ), ήηνη ζπλνιηθή δαπάλε 309.028,81 €,
ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 24%, ν νπνίνο θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή, άξζξν14: «Κξηηήξην αλάζεζεο», ηεο
Γηαθήξπμεο).
Κοινοποιεί ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3
«Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή πξνζηαζία» ηεο δηαθήξπμεο.
2)

3)
Καλεί, κέζσ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ κέζσ ηνπ
ππνζπζηήκαηνο, ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΠΑΤΛΟ ΠΑΠΠΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ» Δ.Γ.Δ,
λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, (άξζξν 4.2 ηεο Γηαθήξπμεο), 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.
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ΑΔΑ: ΩΦ2ΓΩΞΙ-ΟΤΣ
Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Ζ θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ έγηλε κε ηελ αξηζ.
366/16-06-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο(ΑΓΑ:ΧΘ6ΨΨΞΗ-Ε8Χ) θαη κε αξηζ. πξση.
7134/11-06-2020.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηαλ ε 27ε/07/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 13,00 κ.κ. θαη εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ε 31ε/07/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10,00
π.κ,. κε ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95, παξ.2.α ηνπ Ν.
4412/2016.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ αθνύ έιεγμε όιεο ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ
πένηε (5) εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνέβε ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε
Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ, δηαπίζησζε όηη όινη νη δηαγσληδόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο παξνπζίαζαλ
πιεξόηεηα, νη πξνζθνξέο ηνπ ήηαλ νκαιέο θαη έγηλαλ δεθηνί ζύκθσλα κε ην από 31.07.2020
(πξώην) 1ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.
Σύκθσλα κε ηηο παξ. (ε) & (ζ) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ
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 θαη παξέρεη πξόζβαζε ζηα
ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ. 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 «Επηθνηλσλίαο» ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέκα
(10) ημερών, ηα πξνβιεπόκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ θαη
ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο» (δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10
ηεο παξνύζεο). «Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθόζνλ
αηηηνινγείηαη απηό επαξθώο θαη θαη’ αλώηαην όξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. Τα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ππνβάιινληαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ειεθηξνληθά
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Επηθνηλσλίαο» ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή. Εληόο τριών (3) εξγαζίκσλ
εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 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 Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο’’, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ.4250/2014»
Δπηπξνζζέησο ζύκθσλα κε ηελ επεμήγεζε (15) ηεο δηαθήξπμεο επηζεκαίλεηαη «όηη αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη νη 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 (10) από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξόζθιεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ.4412/2016».
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
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