INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.05.02 14:50:26
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΛΕΨ7Λ6-ΝΒ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 2 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ: 109312/1156
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε..

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 867/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: 1.Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 109259/2066/09.04.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
2. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 109265/934/09.04.2019 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της
Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 867/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση Πρακτικού Γνωμοδότησης Αιτιολογήσεων Α’ φάσης της
Δημοπρασίας του έργου: “Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020”», για
δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070/1318/18.04.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά μέλη
της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, 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 867/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Διαβίβαση Πρακτικού Γνωμοδότησης Αιτιολογήσεων Α’ φάσης της Δημοπρασίας του έργου:
“Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020”».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 109259/2066/09.04.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., και το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού, τα
οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:
Σας διαβιβάζουμε Αιτιολογήσεις και Πρακτικό Αιτιολογήσεων Α’ Φάσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου του θέματος προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις
03.04.2019 έπειτα από την 610/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το παραπάνω Πρακτικό Αιτιολογήσεων Α’ Φάσης της δημοπρασίας του
θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και τις αιτιολογήσεις για την έκδοση απόφασης προσωρινού μειοδότη του
έργου του θέματος.

Το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Α ΦΑΣΗΣ
Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020» εκτιμώμενης αξίας 1.500.000,00 ευρώ
με Φ.Π.Α.
Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501, Κωδικός 2014ΕΠ50100004.
Στην Πάτρα στις 03/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που
συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 2196/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΑΔΑ: 72ΜΑ7Λ6-4ΞΠ), αποτελούμενη από τους:
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πατρέων, ως Πρόεδρος
 Κωνσταντίνος Γεωργούσογλου, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πατρέων
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Πατρέων
Χρήστος
 Τσαντόπουλος του Ευθυμίου, Μηχανικός Έργων Υποδομής - Ε.Δ.Ε. (εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.)
 Ιωάννα Καλαντζοπούλου του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός (εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.)
συνήλθε, έπειτα από πρόσκληση βάση της 610/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΒΦ7Λ6-4ΤΨ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, να γνωμοδοτήσει επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών
αιτιολόγησης που προσκόμισαν οι προσφέροντες με ποσοστό έκπτωσης 55% και άνω.
Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν τα ανωτέρω πέντε μέλη,
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/47/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής Δημοσίων
Έργων».
2. Την υπ΄αριθμ. 293/2019 (ΑΔΑ: 683Μ7Λ6-ΕΤΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία καλεί τους προσφέροντες, στη δημοπρασία του έργου
που αναφέρεται στο θέμα, με ποσοστό έκπτωσης 55% και άνω, να δικαιολογήσουν τις προσφορές
τους.
3. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 58840/1057/22-02-2019 έγγραφό, με το οποίο κοινοποιήθηκε η με αρ.
293/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στους προσφέροντες (ημερομηνία αποστολής
μέσω λειτουργικότητας ΕΣΗΔΗΣ 22/02/2019 11:22:49 ) και δόθηκε προθεσμία δέκα ημερών για
την υποβολή τους.
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4. Η από 27/02/2019 14:26:53 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της
επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ.
5. Η από 04/03/2019 17:57:30 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της
επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της εργοληπτικής εταιρείας «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ».
6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αιτιολογήσεις από τους οικονομικούς φορείς «Στάθης
Παρασκευόπουλος ΑΤΕ», «Αντώνης Γεωργίου Ασκουνης ΑΤΕ» και «ΑΝΑΞ ΙΚΕ».
7. Την 610/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΒΦ7Λ6-4ΤΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας, το μέλος της Επιτροπής Δημήτρης Νικολακόπουλος δήλωσε πως
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν 4412/16 δεν προκύπτει ότι αρμόδια για τον έλεγχο και αξιολόγηση των
αιτιολογήσεων των προσφορών είναι αρμόδια η ΕΔ (όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις του
Δήμου Πατρέων). Στην παρ. 3 του άρθρου 88 ρητά αναφέρεται ότι η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις
παρεχόμενες πληροφορίες… σε συνεννόηση με τον προσφέροντα.
Κατόπιν αυτού δήλωσε δεν έχει καμία αρμοδιότητα η ΕΔ να ανοίξει και να εξετάσει τις αιτιολογήσεις.
Ο κ Νικολακόπουλος δεν μετείχε στην περαιτέρω διαδικασία.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το σχετικό κατάλογο μειοδοσίας. Η σειρά μειοδοσίας όπως
παράχθηκε από το σύστημα είναι:

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως υπεβλήθησαν και μάλιστα εμπρόθεσμα οι εξής
αιτιολογήσεις :
1. Η από 27/02/2019 14:26:53 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της
επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ.
2. Η από 04/03/2019 17:57:30 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της
επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της εργοληπτικής εταιρείας «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ».
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Όπως φαίνεται και από την αντίστοιχη εκτύπωση επικοινωνίας από το ΕΣΗΔΗΣ.

Βάση του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ):
1. 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.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των
παρεχόμενων
υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρ
υπηρεσιών
εσιών ή την εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
89,
ε)
τη
συμμόρφωση
προς
τις
υποχρεώσεις
του άρθρου
131,
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου
89.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα.
Μπορεί να απορρίψει την προσφορά
ροσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των
στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν
διαπιστώσουν
απιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18.
Βάση των ανωτέρω:
Α) Η Επιτροπή εξέτασε την αιτιολόγηση της εταιρίας «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η
οποία
ποία υπέβαλε οικονομικά στοιχεία και διαπίστωσε τα εξής :
i. Στο σχέδιο υλοποίησης του αντικειμένου αναφέρει ως ποσό εργολαβικού ανταλλάγματος 420.971,96
ευρώ. Επίσης αναφέρει ως συνολικό κόστος κατασκευής 396.713,52 ευρώ και φόρο εισοδήματος 7.034,95
ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω υπολογίζει πως το κέρδος θα είναι 17.223,49 ευρώ.
Όμως, όπως αναφέρεται και στην αρ. 854/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., από τη διάταξη του άρθρου 155
παρ. 3 περ. α’ του Ν. 4412/2016, η ανάλωση των κονδυλίων απροβλέπτων εξαρτάται από τη μέλλουσα και
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αβέβαιη συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων και συνεπώς δεν είναι δεδομένη εκ των προτέρων η
απορρόφησή τους.
Επίσης ακόμα και στην περίπτωση που υπήρχε πρόβλεψη απορρόφησης απροβλέπτων, θα έπρεπε να
υπολογιστεί το αντίστοιχο κόστος εργασιών.
Με βάση τα ανωτέρω, δε μπορεί να θεωρηθεί εργολαβικό αντάλλαγμα το ποσό 54.875,75 ευρώ και
πρέπει να αφαιρεθεί από το κέρδος της εταιρίας.
ii. Η δαπάνη ασφαλτομίγματος που συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση κόστους βάση της προσφοράς και
που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 27 ευρώ ανά τόνο. Αυτή όμως δεν περιλαμβάνει τη δαπάνη
αγοράς ασφάλτου και μαζούτ, η οποία βάση της εμπειρίας μας προσαυξάνει σημαντικά το συνολικό
κόστος του ασφαλτομίγματος. Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες ασφαλτομίγματος είναι 8.000
τόνοι, το κόστος αυξάνεται σημαντικά και επιβαρύνει περαιτέρω τα οικονομικά στοιχεία του έργου.
Βάση των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισμού εκτιμά ότι η αιτιολόγηση που υποβλήθηκε εμπεριέχει
σοβαρά υπολογιστικά σφάλματα, καθόσον δεν έχουν υπολογισθεί ορθά και πλήρως, από τον
προσφέροντα όλα τα πραγματικά έσοδα και έξοδά του.
Β) Η Επιτροπή εξέτασε την αιτιολόγηση της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ» και διαπίστωσε τα εξής :
Η ανωτέρω εταιρία αναφέρει στην αιτιολόγησή της τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει για την
εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα αναφέρει πως διαθέτει ιδιόκτητο συγκρότημα παρασκευής
ασφαλτομίγματος και σκυροδεμάτων, καθώς και ιδιόκτητα μηχανήματα. Επιπρόσθετα αναφέρει κατάλογο
έργων των οποίων έχει ολοκληρώσει τη τελευταία διετία στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με παρόμοιες
εκπτώσεις.
Η επιτροπή αποδέχεται ότι οι ανωτέρω ισχυρισμοί αποτελούν λόγους εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών για
την εκτέλεση του έργου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την έλλειψη οικονομικών στοιχείων από τη
συγκεκριμένη αιτιολόγηση.
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 στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας."
Πάτρα, 03 Απριλίου 2019

Εν συνεχεία ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε στην αίθουσα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Εκ μέρους της εταιρίας «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», παρέστησαν ο
κ. Σαντοριναίος Ιωάννης με την ιδιότητα του διαχειριστή, εκπροσώπου και ιδιοκτήτη και ο κ.
Βαβαρούτας Ιωάννης με την ιδιότητα του μηχανικού.
Εκ

μέρους

της

εταιρίας

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ» παρέστη ο κ. Γιαννακόπουλος Γρηγόρης με την ιδιότητα του εκπρόσωπου.
Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο με την παραπάνω σειρά στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκθέσουν τις
αιτιολογήσεις τους, όπως και αυτά έκαναν. Ο πρώτος εκ των οποίων κατέθεσε και σχετικό
υπόμνημα.
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
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– 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
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
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Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 109259/2066/09.04.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε .
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καλεί τους υποψήφιους αναδόχους του έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών
2019-2020» ήτοι τις εταιρίες «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ» να καταθέσουν
επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία που θα επικουρούν την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων τους και
θα εξηγούν τεκμηριωμένα την προσφορά τους. Τα επιπλέον στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν
το συντομότερο δυνατόν και όχι πέρα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της
παρούσας.
Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ παρ.1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ζητείται από την Επιτροπή
διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020»
να γνωμοδοτήσει επί των επιπλέον αποδεκτών στοιχείων αιτιολόγησης που προσκόμισαν οι
ανωτέρω υποψήφιοι ανάδοχοι, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέρα των πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από το πέρας της λήξης της προθεσμίας που ισχύει για τους αναδόχους.
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
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

