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Πάτρα 12 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 72918/775
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 389/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.72743/926/7.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 389/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού I Διεξαγωγής Δημοπρασίας και ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου του έργου με τίτλο : «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής
Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00€», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

66959/707/1.3.2019 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 - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Καρδάρα Ευσταθία 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 389/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 28ο θέμα προ ημερήσιας διάταξη που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού I Διεξαγωγής Δημοπρασίας και ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου του έργου με τίτλο : «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής
Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμού
2.000.000,00€».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.72743/926/7.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας στέλνουμε συνημμένα το πρακτικό της διενεργηθείσης την 5/2/2019 δημοπρασίας για την
εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμού δαπάνης
2.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της
ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2018ΕΠ50100002) και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 97231/18.9.2018 (ΑΔΑ: ΨΚ7Ψ465ΧΙ8-Γ4Ι) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, στη ΣΑΕΠ 501/2018, τροπ.00και το
παράρτημα Α αυτής, με Κωδικό 2018ΕΠ50100002.
2. Με την υπ’αριθμ. 180/2018 (ΑΔΑ:ΩΝ767Λ6-ΒΡΡ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία άνω των
ορίων (άρθρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.
3. Με την αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.305339/3736/5.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΙΒ7Λ6-ΥΙΙ) Απόφαση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε στις
5.10.2018.
4. Με την υπ’αριθμ. 2274/2018 (ΑΔΑ:72ΖΕ7Λ6-Π43) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ιδίου
έργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης
την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.
5. Με την υπ’ αριθμ. 2901/2018 (ΑΔΑ:7ΜΓΔ7Λ6-7ΜΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
6. Η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος, με
αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.408341/5245, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC004228473 201812-19), το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, με αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.408341/5245, αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ:18PROC004230136
2018-12-19)
και
η
Περίληψη,
με
αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.409099/5250 αναρτήθηκε Διαύγεια (ΑΔΑ:Ω2Ν87Λ6-4Σ4).
7. Η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο και
συγκεκριμένα στις εφημερίδες: Πατρίδα, Πατρίδα της Δευτέρας, Πρώτη και Πρωινή.
8. Με το υπ’αριθμ.πρωτ.416172/5345/27.12.2018 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. έγινε κλήση της Επιτροπής
Διαγωνισμού για συγκρότηση αυτής σε σώμα με σκοπό την ηλεκτρονική αποσφράγιση του
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο του θέματος.
9. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00π.μ.
10. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είχαν υποβάλλει προσφορά τέσσερις (4)
διαγωνιζόμενοι, σύμφωνα και με τον Κατάλογο Συμμετεχόντων, ως αυτός είχε παρήχθη
αυτόματα από το σύστημα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρχικά προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
προσφορά». Εν συνεχεία, προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
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αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης.
Σε επόμενο στάδιο και κατόπιν κλειστών συνεδριάσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε
τον έλεγχο των Τυπικών Δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων καθώς και τον έλεγχο της
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής αυτών. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
όλοι οι συμμετέχοντες πληρούν τα κριτήρια και γίνονται αποδεκτοί.
11. Τέλος, μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Διαγωνισμού, ομόφωνα, ενέκρινε το Πρακτικό
Ι το οποίο και έκλεισε στις 5/3/2019. Με το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την
ανάδειξη της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» ως Προσωρινού Αναδόχου, με
προσφερθείσα μέση έκπτωση 53,48%, ενώ ταυτοχρόνως επισημαίνει ότι η προσφερθείσα
έκπτωση του 1ου μειοδότη (Οδός ΑΤΕ) είναι ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά σε σχέση με τη φύση
των εργασιών του δημοπρατούμενου έργου, καθώς και το γεγονός ότι υφίσταται μεγάλη διαφορά
μεταξύ της προσφοράς αυτού σε σχέση με τον μέσο όρο των προσφορών των υπόλοιπων
διαγωνιζόμενων (άνω των 25 ποσοστιαίων μονάδων), με αποτέλεσμα να δύναται η ευχέρεια
στην Αναθέτουσα Αρχή να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα ΟΔΟΣ ΑΤΕ να εξηγήσει την
τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, σύμφωνα και με το άρθρο 88 του
Ν.4412/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε το Πρακτικό Ι Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
της Επιτροπής Διαγωνισμού, με σκοπό να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση ή μη αυτού και την
ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου, της κατασκευαστικής εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».
Στο στάδιο όμως αυτό, και πριν την έκδοση της Απόφασης σας, οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα
κάτωθι:
α). η οικονομική προσφορά του πρώτου μειοδότη «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», της οποίας η μέση έκπτωση
ανέρχεται σε ποσοστό 53,48%, φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή τόσο για τη φύση όσο και για τις
απαιτήσεις του έργου, αφού πρόκειται για έργο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και προβλημάτων
που θα προκύψουν σε όλο το Νομό Ηλείας και σε βάθος τριετίας (3), και
β). η εν λόγω οικονομική προσφορά απέχει 26,76 μονάδες από το μέσο όρο των υπολοίπων
προσφορών με αποτέλεσμα να κρίνεται σκόπιμο ο 1ος μειοδότης να πρέπει να δικαιολογήσει την
υπερβολικά χαμηλή προσφορά του.
Για τους ως άνω λόγους, παρακαλείστε όπως εξετάσετε την εφαρμογή του άρθρου 88 του
Ν.4412/2016 (Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) και ειδικότερα της παρ.1 όπου αναφέρεται: "Όταν
οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής."
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: οικ.72743/926/7.3.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνει ότι η οικονομική προσφορά του πρώτου
μειοδότη «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», της οποίας η μέση έκπτωση ανέρχεται σε ποσοστό 53,48%, φαίνεται
ασυνήθιστα χαμηλή τόσο για τη φύση όσο και για τις απαιτήσεις του έργου, αφού πρόκειται για
έργο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και προβλημάτων που θα προκύψουν σε όλο το Νομό
Ηλείας και σε βάθος τριετίας (3). Επιπλέον διαπιστώνει ότι η εν λόγω οικονομική προσφορά
απέχει 26,76 μονάδες από το μέσο όρο των υπολοίπων.
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ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

54

55

e-37133

ΤΜΕΔΕ

32.258,06

ΝΑΙ

29

e-39836

ΤΜΕΔΕ

32.300,00

ΝΑΙ

18

e-39927

ΤΜΕΔΕ

32.300,00

ΝΑΙ

24

55

53

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΕΕΕΣ

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

32.260,00

ΟΜΑΔΑ Ε

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΕΔΕ

ΟΜΑΔΑ Δ

ΑΡΙΘΜΟΣ.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

3η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

5η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

4η

1745384

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

4η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ /
ΕΝΩΣΗ

ΤΑΞΗ

Α/Α

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ %

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24.2
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ

55

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙ/ΚΩΝ

ΑΔΑ: 6Ρ2Σ7Λ6-Ο2Ζ

53,48
%

ΝΑΙ

31,09
%

ΝΑΙ

25,11
%

ΝΑΙ

23,96
%

ΝΑΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΙΑ
2.

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

29

28

32

28

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ

3.

ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

18

18

28

18

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

24

23

24

23

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ

Ως εκ τούτου καλεί τον 1ο μειοδότη και συγκεκριμένα την εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»
να αιτιολογήσει την υπερβολικά χαμηλή προσφορά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88
του Ν.4412/2016 "Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο
όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής."
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου
[6]

