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Αξηζκόο  545    

31
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 8
εο

 επηεκβξίνπ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8
ε
 επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 31/4-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) 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] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο  6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Φηινπνύινπ Μαξία – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκόο απνθάζεσο 537/2020). 

Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, ακνύξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθό 

κέινο θαη Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 538/2020). 

Ο θ. Φσκάο Πέηξνο –ηαθηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 540/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο  δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο. 

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην αξηζ. 

(9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Δμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ από 21/8/2020 Β΄ πξαθηηθνύ ηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ) πεξί απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη 

αλάδεημεο ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, ηνπ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αλνηθηή 

δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», κε Κσδηθό ΟΠ 5034533 ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαη πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 150.000,00 

επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 11654/02-09-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11607/02-09-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Δμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ από 21/08/2020 Β΄ 

πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, ηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ) ηνπ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε 

αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», κε Κσδηθό ΟΠ 

5034533 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014 – 2020» θαη πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 150.000,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2020 
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Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο΄΄ - ύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: -1.ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, -2.ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α/9-8-2019) θαη από ηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Ν. 4674/2020, -3.ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 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 αθνξνύλ ζηελ επηινγή ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 4412/2016, -6.ησλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνύλ ζηηο 

πξνζεζκίεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, -7.ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, -8.ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]», -9. ηεο 

ππ’ αξηζ. 12/2020 Μειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ ππεξεζία «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 150.000,00 επξώ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), -θαη ιακβάλνληαο ππόςε: -10.ηελ ππ’ αξηζ. 1352/27-03-2020 

(ΑΓΑ: 6Φ97Λ6-ΥΞΓ) απόθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο 5034533  ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο -11.ηηο εγγεγξακκέλεο 

πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 60-6117.10000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, -12.ην ππ’ 

αξηζ. πξση. 4861/28-04-2020 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο 

& Πιεξνθνξηθήο, -13.ην ππ’ αξηζ. 4649/22-04-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, -14.ηελ ππ’ αξηζ. Β/1004/11-05-2020 Απόθαζε 

Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΘΒΘΧΞΙ-ΦΣΦ), -15.ην ππ' αξηζ. 1890/19-05-2020 

έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ην Τπνέξγν «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» Α/Α 1 ηεο 

Πξάμεο 5034533», -16.Σελ ππ’ αξηζ. 6158/26-05-2020 Δηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη 

Μειεηώλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

δηελέξγεηαο, ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαηάξηηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκνύ θξηηεξίνπ 

θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ -17.Σελ ππ’ αξηζ. 326/02-06-2020 (ΑΓΑ:Χ64ΧΧΞΙ-ΠΙ) απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 6158/26-05-2020 εηζήγεζε. -18.Σελ ππ’ 

αξηζ. 21396/09-06-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ δεκνζίεπζε ζε κία ηνπηθή εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα θαη ηξεηο εκεξήζηεο, θαη ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ. Παηξέσλ (http://www.e-

patras.gr) θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ. (αξ. 

δηαγσληζκνύ: 904749) θαη ηνπ ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 20PROC006837654/10-06-2020) κε όια ηα 

ηεύρε ηεο Μειέηεο, θαζώο θαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (6Ξ1ΧΞΙ-1ΜΡ/10-06-2020) κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηελ 12/03/2020 θαη ώξα 22:00 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ. -19.Σελ κνλαδηθή 

ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε αξηζκό 178764, κε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηελ 

29/06/2020, όπνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπό ηελ θαζηέξσζε 

δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ηε δηαζθάιηζε 

πξαγκαηηθνύ αληαγσληζκνύ, ζπλάγεηαη όηη είλαη δπλαηή ε θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ, κε θξηηήξην ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, ζην κνλαδηθό ππνςήθην 

πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεη ηερληθώο απνδεθηή πξνζθνξά. Σνύην δε, δηόηη ε ύπαξμε πεξηζζόηεξσλ 

δηαγσληδνκέλσλ δελ ηίζεηαη από ην λόκν σο πξνϋπόζεζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο 

αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ελόςεη κάιηζηα ησλ επρεξεηώλ πνπ παξέρνληαη, από ηηο δηαηάμεηο, ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή -20.Σελ ππ’ αξηζ. 2726/08-07-2020 (ΑΓΑ: Χ6ΑΛ7Λ6-Α1) απόθαζε ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «2ε Σξνπνπνίεζε ηεο 

Πξάμεο «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5034533 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
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«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» -21.Σν από 30/07/2020 A΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κέζσ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ  κε 

ην νπνίν πξνηείλεη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή: -1. Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ 

ππέβαιε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο «DOTSOFT Α.Δ.», κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 178764, 

θαζώο είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο 

πξνθύπηεη από όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξόλ πξαθηηθό. -2. Σελ βαζκνιόγεζε ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ άξζξσλ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο, 

σο εμήο: -Η απόιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ «DOTSOFT 

Α.Δ.» είλαη: ΑΣΠ(DOTSOFT) = 103,30 θαη ν Σειηθόο Βαζκόο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ΣΒΣΠ(DOTSOFT) ηζνύηαη κε 100 = (103,30/103,30)Υ100. 22.Σελ ππ’ αξηζ. 10083/30-07-2020 

Δηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ από 30/07/2020 A΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο -23.Σελ ππ’ αξηζ. 491/04-08-2020 (ΑΓΑ:ΦΧΟ3ΧΞΙ-ΦΤΜ) απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 10083/30-07-2020 εηζήγεζε. -24.Σελ από 

10/08/2020 θνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 491/04-08-2020 (ΑΓΑ:ΦΧΟ3ΧΞΙ-ΦΤΜ) απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην ΔΗΓΗ -25.Σελ ππ’ αξηζ. 34922/11-08-2020 πξόζθιεζε ζρεηηθά κε 

ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο -26.Σν από 21/08/2020 Β΄ πξαθηηθό 

απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κέζσ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ κε 

ην νπνίν πξνηείλεη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή, ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

«DOTSOFT A.E.» σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, έλαληη πνζνύ 149.606,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ), θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εληόο πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. -Παξαθαινύκε όπσο: 

-1.Δγθξίλεηε ην από 21/08/2020 Β΄ πξαθηηθό απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη 

αλάδεημεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», κε Κσδηθό ΟΠ 5034533 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Γπηηθή Διιάδα 2014 – 2020», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο -2.Σελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

«DOTSOFT Α.Δ.» σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ηνπ δεκόζηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ ππεξεζία «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», έλαληη πνζνύ 149.606,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ), θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εληόο πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, όπσο πξνθύπηεη από 

όζα αλαθέξζεθαλ ζην από 01/09/2020 πξαθηηθό. -Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζύκθσλα κε ην Βηβιίν IV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/2016. - Ο 

Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 21-8-2020 Β΄ πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο, δήισζε όηη ςεθίδεη 

«ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην 

κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην 

ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!byueyWy5Js2v8tU6Rjfpug%7D&bid_number=%7B!!pKrdrPPVjHehbUMuLEtMug%7D&_ti=879439204&oapc=11&oas=mqYkNYb24MMAwiXf2dunhA..
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ύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

3. Σν άξζξν 58 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.4625/2019, 

4. Σν άξζξν 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 

4412/2016, 

5. Σα άξζξα 116 θαη 326 πνπ αθνξνύλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 4412/2016, 

6. Σα άξζξα 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηώλ 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

7. Σν άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, 

8. Σν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 12/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππεξεζία «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 150.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 1352/27-03-2020 (ΑΓΑ: 6Φ97Λ6-ΥΞΓ) απόθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο 

5034533  ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο 

3. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 60-6117.10000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο 

4. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 4861/28-04-2020 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο 

5. Σν ππ’ αξηζ. 4649/22-04-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 

6. Σελ ππ’ αξηζ. Β/1004/11-05-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 

6ΘΒΘΧΞΙ-ΦΣΦ) 

7. Σν ππ’ αξηζ. 1890/19-05-2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ην 

Τπνέξγν «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» Α/Α 1 ηεο Πξάμεο 5034533» 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 6158/26-05-2020 Δηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

δηελέξγεηαο, ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαηάξηηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκνύ 

θξηηεξίνπ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 326/02-06-2020 (ΑΓΑ:Χ64ΧΧΞΙ-ΠΙ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ε νπνία εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 6158/26-05-2020 εηζήγεζε 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 21396/09-06-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ δεκνζίεπζε ζε κία ηνπηθή 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ηξεηο εκεξήζηεο, θαη ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ. 

Παηξέσλ (http://www.e-patras.gr) θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε http://www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Η.ΓΗ. (αξ. δηαγσληζκνύ: 904749) θαη ηνπ ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 

20PROC006837654/10-06-2020) κε όια ηα ηεύρε ηεο Μειέηεο, θαζώο θαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
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(6Ξ1ΧΞΙ-1ΜΡ/10-06-2020) κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 12/03/2020 θαη ώξα 22:00 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

11. Σελ κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά κε αξηζκό 178764, κε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηελ 29/06/2020, όπνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο 

ζθνπό ηελ θαζηέξσζε δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ θαη ηε δηαζθάιηζε πξαγκαηηθνύ αληαγσληζκνύ, ζπλάγεηαη όηη είλαη δπλαηή ε 

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ, κε θξηηήξην ηε ζπκθεξόηεξε 

πξνζθνξά, ζην κνλαδηθό ππνςήθην πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεη ηερληθώο απνδεθηή 

πξνζθνξά. Σνύην δε, δηόηη ε ύπαξμε πεξηζζόηεξσλ δηαγσληδνκέλσλ δελ ηίζεηαη από ην 

λόκν σο πξνϋπόζεζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ελόςεη κάιηζηα ησλ επρεξεηώλ πνπ παξέρνληαη, από ηηο δηαηάμεηο, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 2726/08-07-2020 (ΑΓΑ: Χ6ΑΛ7Λ6-Α1) απόθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «2ε Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο 

«Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5034533 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» 

13. Σν από 30/07/2020 A΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ, ην νπνίν 

δηαβηβάζηεθε κέζσ εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, κε ην νπνίν 

πξνηείλεη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή:  

1. Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο «DOTSOFT Α.Δ.», 

κε αξηζκό ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 178764 θαζώο είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο πξνθύπηεη από όζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ ζην παξόλ πξαθηηθό. 

2. Σελ βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ 

άξζξσλ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο:  

Η απόιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ «DOTSOFT 

Α.Δ.» είλαη: ΑΣΠ(DOTSOFT) = 103,30 θαη ν Σειηθόο Βαζκόο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ΣΒΣΠ(DOTSOFT) ηζνύηαη κε 100 = (103,30/103,30)Υ100. 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 10083/30-07-2020 Δηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ από 

30/07/2020 A΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο  

15. Σελ ππ’ αξηζ. 491/04-08-2020 (ΑΓΑ:ΦΧΟ3ΧΞΙ-ΦΤΜ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ε νπνία εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 10083/30-07-2020 εηζήγεζε 

16. Σελ από 10/08/2020 θνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 491/04-08-2020 (ΑΓΑ:ΦΧΟ3ΧΞΙ-ΦΤΜ) 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην ΔΗΓΗ 

17. Σελ ππ’ αξηζ. 34922/11-08-2020 πξόζθιεζε ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

18. Σν από 21/08/2020 Β΄ πξαθηηθό απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο ηνπ 

πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κέζσ 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ κε ην νπνίν πξνηείλεη νκόθσλα πξνο 

ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή, ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «DOTSOFT A.E.» σο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, έλαληη πνζνύ 149.606,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), 

θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εληόο πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ην από 21-08-2020 Β΄ πξαθηηθό 

απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε, ηνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ, γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», κε Κσδηθό ΟΠ 5034533 

ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014 – 2020», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2020 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!byueyWy5Js2v8tU6Rjfpug%7D&bid_number=%7B!!pKrdrPPVjHehbUMuLEtMug%7D&_ti=879439204&oapc=11&oas=mqYkNYb24MMAwiXf2dunhA..
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Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη σο εθ ηνύηνπ 

πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ δεκόζηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία 

«Αλάπηπμε δηθηύνπ έμππλσλ αηζζεηήξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «DOTSOFT Α.Δ.», 

έλαληη πνζνύ 149.606,00 €, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πιήξε, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εληόο 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

 

Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζύκθσλα κε ην Βηβιίν IV 

(άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 
                  Ο Πξόεδξνο                                         Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 
 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 
 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ 
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