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Πάτρα 11 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 42039/414
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
ΚΟΙΝ.:
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 289/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 41454/352/07.02.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 40586/702/07.02.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 289/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση Πρακτικού IΙ της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΥ-ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» (18PROC003945128 2018-11-02) για έγκριση από την
Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., Προϋπολογισμού:1.500.000,00 € (με ΦΠΑ)/1.209.677,42 € (χωρίς
ΦΠΑ). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, η απόφαση με αρ. πρωτ. 77261/24-12-2014 (ΑΔΑ: 64Λ4ΦΦΑΛ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εντάχθηκε &
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΕΠ501 με
κωδικό 2014ΕΠ50100004 και η απόφαση με αρ. πρωτ 76105/12-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93)
απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του
έργου», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Σταθούλιας Γεώργιος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

43555/438/08.02.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 289/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 50ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Διαβίβαση Πρακτικού IΙ της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ-ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» (18PROC003945128 2018-11-02) για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή
Π.Δ.Ε., Προϋπολογισμού:1.500.000,00 € (με ΦΠΑ)/1.209.677,42 € (χωρίς ΦΠΑ). Πιστώσεις από
ΣΑΕΠ 501, η απόφαση με αρ. πρωτ. 77261/24-12-2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εντάχθηκε & εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΕΠ501 με κωδικό
2014ΕΠ50100004 και η απόφαση με αρ. πρωτ 76105/12-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93)
απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του
έργου».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 40586/702/07.02.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε και το σχετικό πρακτικό., τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. οικ.255160/4887/22-8-2018
(ΑΔΑ:ΨΘΥΘ7Λ6-ΔΕΛ) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ.
2. Την υπ’ αριθμ. 130/2018 (ΑΔΑ:6Π2Μ7Λ6-Γ0Ο) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. με την
οποία εγκρίνεται η Δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Ν.4412/2016.
3. Την υπ’ αριθμ. 1726/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ847Λ6-130) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα Έγκριση των όρων δημοπράτησης της διακήρυξης δημοπρασίας και της διεξαγωγής
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα»( προϋπολογισμού
1.500.000,00€ με ΦΠΑ).
4. Την υπ’ αριθμ. 2911/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΣ57Λ6-ΦΛΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Ι δημοπρασίας του έργου: Συντήρηση οδού
Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα» με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό Ι της Δημοπρασίας.
Σας διαβιβάζουμε το από 30-01-2019 Πρακτικό ΙΙ Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του
θέματος που έγινε στις 13-12-2018 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και διαβιβάστηκε
στην υπηρεσία μας με το υπ. αρ. 20538/317/06-02-2019 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΔΕ. Σύμφωνα με το ανωτέρω
πρακτικό η Επιτροπή Δημοπρασίας εισηγείται την ανάθεση του έργου του θέματος στην εργολαβική εταιρεία:
«ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΔΕ» με προϋπολογισμό προσφοράς 443.028,68€ (χωρίς
ΦΠΑ) με μέση έκπτωση εξήντα τρία και τριάντα οκτώ τοις εκατό (63,38%) στις τιμές του εγκεκριμένου
τιμολογίου της μελέτης.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ»
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του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΤΕΠ.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΠΚ00100010»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 (με ΦΠΑ) / 1.209.677,42 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 501 Π.Δ.Ε. , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014ΕΠ50100004
Στην Πάτρα στις 30-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω
δημοπρασίας που ορίστηκε με την υπ. αριθμ.: 2193/2018 (ΑΔΑ: 66ΕΛ7Λ6-ΥΔΠ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , αποτελούμενη από τους:
1. Τζίφα Νικόλαο, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως πρόεδρο,
2. Στολάκη Χρήστο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, τακτικό μέλος,
3. Καρέλα Αναστασία, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος,
4. Ψαρροπούλου Ευτυχία, ΠΕ Γεωλόγο, τακτικό μέλος,
5. Μανέττα Ιωάννη, εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας (εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.),
6. Τσαντόπουλο Χρήστο, Μηχ/κό Έργων Υποδομής, εκπρόσωπο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ,
7. Μαρτζάκλη Ανδρέα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε..
συγκεντρώθηκε προκειμένου να αποσφραγίσει τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης
του υποψήφιου αναδόχου, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 15-01-2019
και σε σφραγισμένο φάκελο με αρ. πρωτ.:30538/317/21-01-2019 της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (και αρ.
πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/15037/215/18-01-2019 της ΔΤΕ Π.Ε. Αχαΐας), σύμφωνα με τους όρους της από
28-08-2018 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 18PROC003945128 2018-11-02) που εγκρίθηκε με την υπ.
αριθμ.: 1726/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ847Λ6-130) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και τις
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Τα μέλη της επιτροπής : Μανέττας Ιωάννης, Τσαντόπουλος Χρήστος και Μαρτζάκλης Ανδρέας,
δεν προσήλθαν αν και είχαν κληθεί με την από 28-01-2019 ανακοίνωση του προέδρου της Ε.Δ., η
οποία τους διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:
 Την Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ : 18PROC003945128 2018-11-02).
 Τη με αρ. 2911/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΣ57Λ6-ΦΛΑ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα:
«Έγκριση του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών 13-12-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ».
 Το από 27-12-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο
κοινοποιήθηκε η με αρ. 2911/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους
συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
 Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά της με αρ. 2911/2018 Απόφασης της Οικ.
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
 Το με αρ. πρωτ.: 416315/7950/09-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας με θέμα «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ». με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να
υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού.
 Το με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/15037/215/18-01-2019 της ΔΤΕ Π.Ε. Αχαΐας (με αρ.
πρωτ.:30538/317/21-01-2019 της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΔΕ».
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή :
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 Αποσφράγισε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μονόγραψε τα έγγραφα –
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν.
 Διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος έχει καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στη διακήρυξη του έργου
(ΑΔΑΜ : 18PROC003945128 2018-11-02).
 Διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος είναι αληθή και
πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από τη διακήρυξη του έργου.
 Συνέταξε το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού
(Πρακτικό ΙΙ)
Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού:
 Διαβιβάζει τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας προς έκδοση απόφασης κατακύρωσης, της οποίας τα έννομα αποτελέσματα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 105) επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, γ)
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
 Εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016, ομόφωνα την κατακύρωση του
μειοδοτικού διαγωνισμού του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» στην
εργοληπτική εταιρεία «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΔΕ» με προϋπολογισμό προσφοράς
443.028,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης 63,38 %.
 Εισηγείται την ανάθεση στη Δ.Τ.Ε.-Π.Ε. Αχαΐας της κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το
καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις, εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 40586/702/07.02.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε και το σχετικό πρακτικό.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ-ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» στην εργολαβική
εταιρεία: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΔΕ» με προϋπολογισμό προσφοράς
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443.028,68€ (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση εξήντα τρία και τριάντα οκτώ τοις εκατό (63,38%)
στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Σταθούλιας Γεώργιος

