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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 293/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΑΑ/28524/216/04.02.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 293/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξαθηηθνύ Α’ θάζεο ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ
«πληήξεζε επαξρηαθώλ νδώλ Γήκνπ Παηξέσλ εηώλ 2019-2020», πξνϋπνινγηζκνύ 1.500.000,00 €
κε ΦΠΑ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
ηαθούλιαρ Γεώπγιορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 683Μ7Λ6-ΕΤΡ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
13ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

43555/438/08.02.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ., Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 293/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 54ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ , κε ηίηιν:
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ Α’ θάζεο ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε επαξρηαθώλ νδώλ
Γήκνπ Παηξέσλ εηώλ 2019-2020», πξνϋπνινγηζκνύ 1.500.000,00 € κε ΦΠΑ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΠΓΔ/ΓΑΑ/28524/216/04.02.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηας σπόυη:
αο δηαβηβάδνπκε Πξαθηηθό Α’ Φάζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πξνϋπνινγηζκνύ
1.500.000,00 επξώ (κε Φ.Π.Α.) πνπ έγηλε ζηηο 12.12.2018 κε ην ζύζηεκα ησλ επί κέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο.
ηε δεκνπξαζία πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαδείρηεθε ε εξγνιαβηθή επηρείξεζε «ΤΙΟΙ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ
ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ» ε νπνία πξνζέθεξε ηεθκαξηή έθπησζε εμήληα πέληε ηνηο εθαηό θαη είθνζη
εθαηνζηά (65,20%) ζηηο ηηκέο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Παξαθαινύκε λα δηαβηβάζεηε ην παξαπάλσ Πξαθηηθό Α’ Φάζεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ ζέκαηνο ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Έγθξηζε ηνπ .
Σν ζρεηηθό πξαθηηθό έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Α’ ΦΑΗ
Σεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ:
«σνηήρηζη επαρτιακών οδών Δήμοσ Παηρέφν εηών 2019-2020» εθηηκώκελεο αμίαο 1.500.000,00 επξώ
κε Φ.Π.Α.
Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: ΑΔΠ 501, Κσδηθόο 2014ΔΠ50100004.
ηελ Πάηξα ζηηο 12/12/2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηεο παξαπάλσ δεκνπξαζίαο πνπ ζπζηάζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζ. 2196/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΑΓΑ:
72ΜΑ7Λ6-4ΞΠ), απνηεινύκελε από ηνπο:
 ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΜΙΥΑΗΛ, ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, σο Πξόεδξνο
 Κσλζηαληίλνο Γεσξγνύζνγινπ, ΠΔ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
 Ισάλλεο Μαλέηηαο ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκ. ύκβνπινο ηνπ Γ. Δξπκάλζνπ (εθπξόζσπνο ηεο Π.Δ.Γ. Γπηηθήο
Διιάδαο)
 Υξήζηνο Σζαληόπνπινο ηνπ Δπζπκίνπ, Μεραληθόο Έξγσλ Τπνδνκήο - Δ.Γ.Δ. (εθπξόζσπνο ηεο
Π.Δ..Δ.Γ.Δ.)
 Ισάλλα Καιαληδνπνύινπ ηνπ ΒΑΙΛΔΙΟΤ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο (εθπξόζσπνο ηνπ Σ.Δ.Δ.)
ζπλήιζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαηαηεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηε ζύλαςε ειεθηξνληθώλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 4412/2016, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή».
Ο πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, θαζώο πξνζήιζαλ θαη ηα ηξία κέιε, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ
«σνηήρηζη επαρτιακών οδών Δήμοσ Παηρέφν εηών 2019-2020» (18PROC003917923 2018-10-30),
απνζθξάγηζε ηνπο ππνθαθέινπο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» γηα ην αλσηέξσ
έξγν ην νπνίν θέξεη ηνλ ειεθηξνληθό αξηζκό ζπζηήκαηνο 77461. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηά ζεηξά ρξόλνπ
ππνβνιήο, όπσο παξάρζεθε από ην ζύζηεκα ήηαλ:
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ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Δπηηξνπή αλάξηεζε ηνλ πίλαθα ζπκκεηερόλησλ θαη ηνλ
ζρεηηθό θαηάινγν κεηνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη πξνζθέξνληεο. Η ζεηξά κεηνδνζίαο όπσο
παξάρζεθε από ην ζύζηεκα είλαη:

ΑΔΑ: 683Μ7Λ6-ΕΤΡ
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ νπνίν
δηαπηζηώζεθε όηη όινη είραλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα έληππα, έθαλε ηνλ έιεγρν ηεο νιόγξαθεο
θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη πξνέβεη ζηνλ έιεγρν νκαιόηεηαο.
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 ε Δπηηξνπή έιεγμε ηε γλεζηόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ
επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό νη νπνίεο βξέζεθαλ έγθπξεο θαη ζε ηζρύ. Η
εηαηξία «ΤΙΟΙ ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ» θαηέζεζε εκπξόζεζκα εγγπεηηθή επηζηνιή
ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο κε αξ. 603858/5.12.2018 ε νπνία ζύκθσλα κε ην ππ. αξ. 311361-1/27.12.2018
απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο είλαη ζε ηζρύ. Ο έιεγρνο νινθιεξώζεθε ζηηο 27-12-2018 θαη ε
επηηξνπή έθαλε δεθηνύο όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε όπσο απηή θαηαηέζεθε ζην ζύζηεκα είλαη:

Ο έιεγρνο νκαιόηεηαο έδεημε όιεο ηηο απνδεθηέο πξνζθνξέο σο νκαιέο θαη εηδηθά ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε
όπσο παξάρζεθε από ην ζύζηεκα πνπ είλαη:
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"Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη νκόθσλα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 98 παξ.1ε θαη
4 ηνπ Ν.4412/2016, ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε "ΤΙΟΙ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΝΣΟΡΙΝΑΙΟΤ
ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ". κε έθπησζε (εμήληα πέληε ηνηο εθαηό θαη είθνζη εθαηνζηά) 65,20%.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζπλέηαμε ην παξόλ πξαθηηθό, ην
θαζαξόγξαςε, ην ππέγξαςε ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα θαη ην παξέδσζε ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκό, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο."
Πάηξα, 21 Ιαλνπαξίνπ 2019

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
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 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

ΠΓΔ/ΓΑΑ/28524/216/04.02.2019

Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

εηζήγεζε

ηνπ

Γξαθείνπ

ΑΔΑ: 683Μ7Λ6-ΕΤΡ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
ύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηά ζεηξά πνζνζηνύ κεηνδνζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ νη
νπνίνη ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πιεξνύλ ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο
δηαθήξπμεο γηα ην έξγν: «πληήξεζε επαξρηαθώλ νδώλ Γήκνπ Παηξέσλ εηώλ 2019-2020»,
πξνϋπνινγηζκνύ 1.500.000,00 € κε ΦΠΑ., ζύκθσλα κε ην Πξαθηηθό Α’ Φάζεο ηεο ειεθηξνληθήο
δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ,

δηαπηζηώλεη πσο νη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην είδνο
ηνπ έξγνπ, ήηνη ζπληξέρνπλ νη ιόγνη ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 4412/2016 “πεξί αζπλήζηζηα ρακειώλ
πξνζθνξώλ”, θαη σο εθ ηνύηνπ απνθαζίδεη λα θιεζνύλ νη πξνζθέξνληεο κε πνζνζηό έθπησζεο
55% και άνω, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, πξνζθνκίδνληαο ηα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηα άξζξα 88 & 89 ηνπ λ.4412/2016.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

