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

Πάτρα 28 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ: 190314/1936
ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1413/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 189653/3047/25.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1413/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας και
Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης
αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.
Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών
– Πύργου στα όρια της Π.Ε. Ηλείας », προϋπολογισμού 2.350.000,00€ με Φ.Π.Α.», για δικές σας
ενέργειες και παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα εξέτασης επειδή αφορά την οδική
ασφάλεια.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2019 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
28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

185323/1883/20.06.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 1413/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση
Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με
τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του
π.κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών – Πύργου στα όρια της Π.Ε.
Ηλείας », προϋπολογισμού 2.350.000,00€ με Φ.Π.Α.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την
υπ’ αριθμ. πρωτ 189653/3047/25.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό ΙΙ της διενεργηθείσης την 15η Μαρτίου 2019 ηλεκτρονικής δημοπρασίας, για
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου
Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών – Πύργου στα
όρια της Π.Ε. Ηλείας », προϋπολογισμού 2.350.000,00€ με Φ.Π.Α.
χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του
Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001) και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την υπ’αριθμ. 957/2019 (ΑΔΑ:ΨΕΔ17Λ6-Δ4Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε « Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου
της θέματος ο οικονομικός φορέας με επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''», με
προσφερθείσα μέση έκπτωση 38,87%.
2. Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 136718/1982/7.5.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες η υπ’αριθμ. 957/2019 (ΑΔΑ:
ΨΕΔ17Λ6-Δ4Ν) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Κατά της ως άνω Απόφασης δεν υποβλήθηκαν
προδικαστικές προσφυγές εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.
3. Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 152943/2337/20-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς τον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''» / Προσωρινός Ανάδοχος έγινε
πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αυτών την 4η Ιουνίου 2019.
4. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''», υπέβαλε τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10
της Διακήρυξης στις 03.06.2019 και ώρα 19:08:06. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
κατατέθηκαν και στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας στις 04.06.2019 (αριθμ.πρωτ.
166999/2647/04-06-2019 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).
5. Κατόπιν της από 06/06/2019 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή
Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας συνεδρίασε στις 11/06/2019 και προέβη στον έλεγχο των
υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Η Ε.Δ., αρχικά, έλεγξε το εμπρόθεσμο υποβολής
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και, εν συνεχεία, μετά από εκτενή έλεγχο αυτών διαπίστωσε ότι
πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.4.2 της Διακήρυξης.
Τέλος, προέβη στη σύνταξη του Πρακτικό ΙΙ, στο οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την Κατακύρωση Ανάθεσης
κατασκευής της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''».
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Κατόπιν των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή της παρ.4.2, του άρθρου 4 της Διακήρυξης σας αποστέλλουμε το Πρακτικό
ΙΙ Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, με σκοπό να αποφασίσετε σχετικά με την
Έγκριση αυτού και την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 38,87%, ήτοι οικονομική προσφορά που
ανέρχεται στις ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα ευρώ
(1.158.505,44€) χωρίς ΦΠΑ.
Επίσης, παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτήσετε τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ
211/τ. Β΄/30-1-2017).
Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του υποέργου :
«Συντήρηση Παλαιάς Ε. Ο. Πατρών – Πύργου στα όρια της Π.Ε. Ηλείας»
του έργου :
«Συντήρηση – οδική ασφάλεια - επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του
π.κ.2013ΕΠ00100014)»,
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.350.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Στον Πύργο, την 11η του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οι
υπογράφοντες το παρόν:
1) Ανδρέας Αμπουχάντμπα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον Δήμο Ήλιδας, ως Πρόεδρος,
2) Αικατερίνη Αρκουμάνη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηλείας, ως μέλος
3) Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηλείας, ως μέλος
4) Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δασαρχείο Ολυμπίας, ως μέλος
5) Μυλωνάς Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός (Στέλεχος της εταιρείας ΝΤΙΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.), εκπρόσωπος
Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας, ως μέλος
6) Ζαχαρόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, Πολ/κος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως μέλος
7) Γεωργόπουλος Σωτήριος του Αγγελή – Δημ. Σύμβουλος Δ. Πύργου, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας,
ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, βάσει της υπ΄αριθμ. 178/2019 (ΑΔΑ:7ΜΙΩ7Λ6-0ΟΩ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
συστημικό αριθμό 80108, προβήκαμε στα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου, όσον αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''».
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της :
1) το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
2) την υπ΄ αρ. 3069/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΒΞ7Λ6-8ΡΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την
οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ίδιου υποέργου με το σύστημα προσφοράς
με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά» με βάσει την τιμή
3) Tην υπ’ αριθμ. 178/2019 (ΑΔΑ:7ΜΙΩ7Λ6-0ΟΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με την οποία συγκροτήθηκε η επταμελής επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
4) την από 01.02.2019 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (ΑΔΑΜ:19PROC004402310
2019-02-01)
5) Το από 15-03-2019 συνταχθέν ΄΄Πρακτικό Ι΄΄ για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου
6) την με αριθ. 957/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά
στην έγκριση του πρακτικού της διενεργηθείσας την 15-03-2019 ηλεκτρονικής δημοπρασίας και την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - επαρχιακού οδικού

4

ΑΔΑ: ΩΨ387Λ6-ΛΔΕ
δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών
– Πύργου στα όρια της Π.Ε. Ηλείας », προϋπολογισμού 2.350.000,00 € με Φ.Π.Α. και αναδεικνύει την ως
Προσωρινό Ανάδοχο του έργου την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''»
7) την από 07-05-2019 κοινοποίηση, στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού μέσα από το μενού
«Επικοινωνία» της υπ’ αρ. 957/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς όλους τους
συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους και τυχόν υποβολής προδικαστικών προσφυγών
8) το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της υπ’ αρ. 957/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής
9) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 152943/2337/20-05-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή
εκ μέρους του, των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών νομιμοποίησης τους, που προβλέπονται στα
άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο
10) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 166999/2647/04-06-2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''» µε την οποία συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, στις 03-06-2019, μέσα από το μενού «Επικοινωνία»
προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν συνολικά, από τον προσωρινό ανάδοχο, τα οποία
είναι τα ακόλουθα :
Για την : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''»
1) Το από 01-03-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Κοινοπραξίας
2) Ασφαλιστική ενημερότητα της Κοινοπραξίας (αρ. πρωτ. 1005/10-04-2019) με λήξη ισχύος 09-10-2019
3) Φορολογική Ενημερότητα της Κοινοπραξίας (αρ. πρωτ. 66691373/15-05-2019) με λήξη ισχύος 15-07-2019
4) Ασφαλιστική ενημερότητα της Κοινοπραξίας με αριθμ. πρωτ. 632/16-05-2019 της Δ/νσης Εισφορών των
Τομέων Μηχανικών με λήξη ισχύος 31-07-2019.
Για την : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»
1) Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ με αρ. 22605 (αρ. πρωτ. Δ24/13663/29-01-2019)
2) Ενημερότητα πτυχίου για Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων (αρ. πρωτ. Δ24/ΤΡ.1087/04-02-2019
με ισχύ έως 15/04/2019)
3) Ενημερότητα πτυχίου για Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων (αρ. πρωτ. Δ24/Δ.5241/23-04-2019
με ισχύ έως 01/04/2020)
4) Πρακτικό Δ.Σ. Νο 887/01-03-2019 της εταιρείας
5) Από 07-03-2019 Κατάσταση μετόχων και μετοχών της εταιρείας
6) Από 29-05-2019 Κατάσταση μετόχων και μετοχών της εταιρείας
7) Από 03-06-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν συντρέχουν οι
ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου 3310/2005
8) Από 03-06-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού στο πρόσωπό της, κατά την έννοια του άρθρου 22 της διακήρυξης του έργου
9) Από 03-06-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία αναφέρεται το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της κοινοπραξίας
10) Από 03-06-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία αναφέρεται ότι δεν
έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου έως την ημερομηνία υποβολής προσφορών
11) Από 03-06-2019 Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπέρβασης ορίου ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημοσίων
έργων και περιγραφή υπολοίπου Ανεκτέλεστου Έργων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην Ενημερότητα
Πτυχίου
12) Από 03-06-2019 Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος της εταιρίας ποινής αποκλεισμού για την
περίπτωση του άρθρου 22.Α.9 της διακήρυξης
13) Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου και εμπρόθεσμης εκτέλεσης, καθώς και Βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας των κάτωθι έργων:
a. Συντήρηση οδού Χαραυγή – Πόρτες με ισχύ έως 19-11-19
b. Αποκατάσταση Αγροτικής ΟδοποιΪας Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με ισχύ έως
20-11-19

5

ΑΔΑ: ΩΨ387Λ6-ΛΔΕ
c. Βελτίωση πρόσβασης-ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
(Τ.Κ. Καπελέτου) Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με ισχύ έως 20-11-19
14) Βεβαιώσεις περαίωσης των κάτωθι έργων:
a. Διαμόρφωση Ανατολικού τμήματος Χ.Ζ.Λ.
b. Χρωματισμοί σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών
c. Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Καλαβρύτων 2016
d. Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στις επαρχιακές οδούς Δήμου Αιγιάλειας 2016
e. Επούλωση λάκκων 2016
f. Κατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στο αρκτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων
g. Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στον κεντρικό τομέα του Δήμου Πατρέων
h. Συντήρηση-Οδική ασφάλεια Ε.Ο. Δικτύου Ν. Ηλείας ετών 2014-2016 (σε συνέχεια του ΠΚ
2013ΕΠ00100014) – Υποέργο:Συντήρηση-Οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων
Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ν. Ηλείας ετών 2015-2016
i. Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ανδρίτσαινας
j. Επισκευή οδικού δικτύου Τ.Κ. Σίμιζας
k. Εσωτερική διαρρύθμιση χώρων υγιεινής με ελαφριά διαχωριστικά, στο κτίριο του Τμήματος
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
l. Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου
15) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τα κάτωθι έργα :
a. Συντήρηση – Βελτίωση – Ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ (2016) με ισχύ έως 06-08-19
b. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων με ισχύ έως 06-08-19
c. Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας Ακράτας Διακοπτού Συμπολιτείας Ερινέου με ισχύ έως 06-0819
d. Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών με ισχύ έως 06-08-19
16) Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, με αριθμό 1079/30-05-2019 του Ειρηνοδικείου
Πατρών
17) ΦΕΚ (αρ. φύλλου 2415/03-04-2002/τεύχος Α.Α.) Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
σύστασης της εταιρίας
18) Αποδεικτικό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εταιρίας, με αριθμ. πρωτ.7314/29-05-2015
19) Τροποποίηση Καταστατικού της εταιρίας με αριθμ. 8475/25-05-2016 της Συμβολαιογράφου Πατρών Ελένης
Λαλαγιάννη του Παναγιώτη
20) Υπ΄αριθμ. πρωτ. 765932.1101793/22.02.2019 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.
21) Υπ΄αριθμ. πρωτ. 828949.1197015/29.05.2019 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.
22) Αποδεικτικό ΑΑΔΕ περί Ενεργής Κατάστασης της εταιρίας με ημερομηνία 08.03.2019
23) Αποδεικτικό ΑΑΔΕ περί Ενεργής Κατάστασης της εταιρίας με ημερομηνία 29.05.2019
24) Αντίγραφα ποινικών Μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, εκτός του Προέδρου αυτής, που καλύπτουν
χρονικά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ήτοι :
a. Νικόλαος Ασκούνης
b. Ελένη Βασιλείου
c. Παναγιώτα Φλογέρα
d. Θεοδώρα Βραχνού
25) Αντίγραφα ποινικών Μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, εκτός του Προέδρου αυτής, που καλύπτουν
χρονικά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών, ήτοι :
a. Νικόλαος Ασκούνης
b. Ελένη Βασιλείου
c. Παναγιώτα Φλογέρα
d. Θεοδώρα Βραχνού
26) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Πατρών της εταιρείας που καλύπτουν χρονικά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, ήτοι :
 Το από 22.02.2019 Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση με απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πάτρας, ούτε εκκρεμεί εναντίον της στο Πρωτοδικείο Πάτρας
σχετική αίτηση για πτώχευση αυτής, ούτε υφίσταται εγγεγραμμένη καταχώρηση αυτής στο
Μητρώο Πτωχεύσεων
 Το από 22.02.2019 Πιστοποιητικό ότι για την εταιρεία δεν έχει εκδοθεί απόφαση για
υπαγωγή αυτής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει υπαχθεί στην διαδικασία
εξυγίανσης και δεν εκκρεμεί κατ΄αυτής αίτηση για υπαγωγή υπό διαδικασία θέσης σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (πρώην συνδιαλλαγής) ενώπιον του ίδιου
Δικαστηρίου
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27) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Πατρών της εταιρείας που καλύπτουν χρονικά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, ήτοι :


Το από 21.05.2019 Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση με απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πάτρας, ούτε εκκρεμεί εναντίον της στο Πρωτοδικείο Πάτρας
σχετική αίτηση για πτώχευση αυτής, ούτε υφίσταται εγγεγραμμένη καταχώρηση αυτής στο
Μητρώο Πτωχεύσεων
 Το από 21.05.2019 Πιστοποιητικό ότι για την εταιρεία δεν έχει εκδοθεί απόφαση για
υπαγωγή αυτής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει υπαχθεί στην διαδικασία
εξυγίανσης και δεν εκκρεμεί κατ΄αυτής αίτηση για υπαγωγή υπό διαδικασία θέσης σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (πρώην συνδιαλλαγής) ενώπιον του ίδιου
Δικαστηρίου
28) Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 66309309/26-02-2019) με λήξη ισχύος 26-03-2019
29) Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 66729000/21-05-2019) με λήξη ισχύος 21-07-2019
30) Ασφαλιστική ενημερότητα με αριθμ. πρωτ. 349/07-03-2019 της Περιφερειακής Μονάδας ΕΦΚΑ με λήξη
ισχύος 07-04-2019 για την βασική στελέχωση της εταιρίας και αντίστοιχα ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε
ένα από τα τρία άτομα που αποτελούν την βασική στελέχωση της εταιρίας:
a. Ασκούνης Γεώργιος (λήξη ισχύος 07-09-2019)
b. Ασκούνης Νικόλαος (λήξη ισχύος 07-09-2019)
c. Αγαλιώτης Νικόλαος (λήξη ισχύος 07-04-2019)
31) Ασφαλιστική ενημερότητα με αριθμ. πρωτ. 585/03-05-2019 της Περιφερειακής Μονάδας ΕΦΚΑ με λήξη
ισχύος 03-11-2019 για την βασική στελέχωση της εταιρίας και αντίστοιχα ασφαλιστική ενημερότητα για ένα
από τα τρία άτομα που αποτελούν την βασική στελέχωση της εταιρίας : Αγαλιώτη Νικόλαο με λήξη ισχύος
03-11-2019
32) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 87046/22-02-2019) με λήξη ισχύος 21-08-2019
33) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 257713/22-05-2019) με λήξη ισχύος 21-11-2019
34) Ασφαλιστική ενημερότητα της Χαλκιά Γεωργίας, μέλος της στελέχωσης της εταιρείας (αρ. πρωτ. 1352/10-102018) με λήξη ισχύος 09-04-2019
35) Ασφαλιστική ενημερότητα της Χαλκιά Γεωργίας, μέλος της στελέχωσης της εταιρείας (αρ. πρωτ. 385/29-032019) με λήξη ισχύος 27-09-2019
36) Βεβαίωση ΤΕΕ με αριθμ. πρωτ. 461/5199/12-02-2019 περί επαγγελματικής διαγωγής και επαγγελματικό
παράπτωμα με λήξη ισχύος 31-12-2019
37) Βεβαίωση για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες του ΣΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Β1278/1238/06-02-2019 με λήξη
ισχύος 31-12-2019
38) Βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος του ΣΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. ΒΠ1278/1238/06-02-2019 με λήξη
ισχύος 31-12-2019
Για την : «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε.''»
1) Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ με αρ. 18063 (αρ. πρωτ. Δ24/13618/06-11-2018)
2) Ενημερότητα πτυχίου για Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων (αρ. πρωτ. Δ24/ΤΡ.14609/15-112018 με ισχύ έως 09/6/2019)
3) Πρακτικό Δ.Σ. Νο 672/01-03-2019 της εταιρείας
4) Από 01-03-2019 Κατάσταση μετόχων και μετοχών της εταιρείας
5) Από 29-05-2019 Κατάσταση μετόχων και μετοχών της εταιρείας
6) Από 29-05-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της
εταιρείας απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016
7) Από 29-05-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν έχουν επιβληθεί πράξεις
επιβολής προστίμου σε βάρος του εντός δύο ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών
8) Από 29-05-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού στο πρόσωπο της εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 22 της διακήρυξης του έργου
9) Από 29-05-2019 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία αναφέρεται το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της κοινοπραξίας
10) Από 29-05-2019 Υπεύθυνη δήλωση περί μη υπέρβασης ορίου ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημοσίων
έργων και περιγραφή υπολοίπου Ανεκτέλεστου Έργων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην Ενημερότητα
Πτυχίου
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11) Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου και εμπρόθεσμης εκτέλεσης, καθώς και Βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας με ισχύ έως 06-06-19 (εμπρόθεσμη κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς) των κάτωθι
έργων:
a. Κατασκευή-ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων
b. Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Χ.Θ. 48+500 έως
58+000)
c. Συντήρηση – Βελτίωση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο. 33 «Πάτρα-Τρίπολη» (έως όρια Ν.
Αρκαδίας) και των κλάδων της
d. Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Ερυμάνθου
e. Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στο Νότιο τομέα του Δήμου Πατρέων 2017
12) Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου και εμπρόθεσμης εκτέλεσης, καθώς και Βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας των κάτωθι έργων:
a. Κατασκευή-ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων
(Ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ έως 26-11-19)
b. Συντήρηση – Βελτίωση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο. 33 «Πάτρα-Τρίπολη» (έως όρια Ν.
Αρκαδίας) και των κλάδων της (Ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ έως 26-11-19)
c. Επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό δίκτυο του Δήμου Ερυμάνθου (Ασφαλιστική ενημερότητα με
ισχύ έως 26-11-19)
d. Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στο Νότιο τομέα του Δήμου Πατρέων 2017 (Ασφαλιστική
ενημερότητα με ισχύ έως 26-11-19)
e. Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
της Π.Ε. Αχαΐας (Ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ έως 26-11-19)
f. Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα-Αεροδρόμιο Αράξου-Λάππα (Ασφαλιστική ενημερότητα με
ισχύ έως 18-10-19)
g. Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Κεντρικό τομέα του Δήμου Πατρέων (Ασφαλιστική
ενημερότητα με ισχύ έως 14-11-19)
13) Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, με αριθμό 21.762/23-05-2019 της
συμβολαιογράφου Πατρών Αναστασίας Χρήστου Κωνσταντίνου, συζύγου Χαράλαμπου Καφέζα
14) ΦΕΚ (αρ. φύλλου 7523/18-07-2014/τεύχος Α.Α.) Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
15) ΦΕΚ (αρ. φύλλου 2415/03-04-2002/τεύχος Α.Α.) Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
16) ΦΕΚ (αρ. φύλλου 1529/27-02-2002/τεύχος Α.Α.) Καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
Σύστασης και του Καταστατικού της εταιρίας
17) Αποδεικτικό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του Καταστατικού
18) Κωδικοποιημένο Καταστατικό από ΓΕΜΗ με αριθμ. πρωτ. 571773.814288/26.01.2018
19) Αποδεικτικό ΑΑΔΕ περί Ενεργής Κατάστασης της εταιρίας με ημερομηνία 08.03.2019
20) Αποδεικτικό ΑΑΔΕ περί Ενεργής Κατάστασης της εταιρίας με ημερομηνία 24.05.2019
21) Αντίγραφα ποινικών Μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας που καλύπτουν χρονικά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς, ήτοι :
a. Χριστόφορος Αλεξόπουλος
b. Λαμπρινή Αλεξοπούλου
c. Αλέξης Αλεξόπουλος
d. Γρηγόριος Γιαννακόπουλος
e. Κωνσταντίνα Τσιλιγιάννη
f. Βασιλική Αλεξοπούλου
g. Ευριπίδης Παπαδάτος
22) Αντίγραφα ποινικών Μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας που καλύπτουν χρονικά τον χρόνο
υποβολής των δικαιολογητικών, ήτοι :
a. Χριστόφορος Αλεξόπουλος
b. Λαμπρινή Αλεξοπούλου
c. Αλέξης Αλεξόπουλος
d. Γρηγόριος Γιαννακόπουλος
e. Κωνσταντίνα Τσιλιγιάννη
f. Βασιλική Αλεξοπούλου
g. Ευριπίδης Παπαδάτος
23) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Πατρών της εταιρείας που καλύπτουν χρονικά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, ήτοι :
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Το από 25.01.2019 Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
υπό διαδικασία έκδοσης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν εκκρεμεί αίτηση για αναγκαστική
διαχείριση
 Το από 24.01.2019 Πιστοποιητικό ότι για την εταιρεία δεν έχει εκδοθεί απόφαση για
υπαγωγή αυτής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει υπαχθεί στην διαδικασία
εξυγίανσης και δεν εκκρεμεί κατ΄αυτής αίτηση για υπαγωγή υπό διαδικασία θέσης σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (πρώην συνδιαλλαγής) ενώπιον του ίδιου
Δικαστηρίου
 Το από 24.01.2019 Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση με απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πάτρας, ούτε εκκρεμεί εναντίον της στο Πρωτοδικείο Πάτρας
σχετική αίτηση για πτώχευση αυτής, ούτε υφίσταται εγγεγραμμένη καταχώρηση αυτής στο
Μητρώο Πτωχεύσεων
24) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Πατρών της εταιρείας που καλύπτουν χρονικά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, ήτοι :
 Το από 22.05.2019 Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
υπό διαδικασία έκδοσης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν εκκρεμεί αίτηση για αναγκαστική
διαχείριση
 Το από 21.05.2019 Πιστοποιητικό ότι για την εταιρεία δεν έχει εκδοθεί απόφαση για
υπαγωγή αυτής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει υπαχθεί στην διαδικασία
εξυγίανσης και δεν εκκρεμεί κατ΄αυτής αίτηση για υπαγωγή υπό διαδικασία θέσης σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (πρώην συνδιαλλαγής) ενώπιον του ίδιου
Δικαστηρίου
 Το από 21.05.2019 Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση με απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πάτρας, ούτε εκκρεμεί εναντίον της στο Πρωτοδικείο Πάτρας
σχετική αίτηση για πτώχευση αυτής, ούτε υφίσταται εγγεγραμμένη καταχώρηση αυτής στο
Μητρώο Πτωχεύσεων
25) Υπ΄αριθμ. πρωτ. 743078.1067653/24.01.2019 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.
26) Υπ΄αριθμ. πρωτ. 826360.1193196/24.05.2019 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.
27) Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 66167850/25-01-2019) με λήξη ισχύος 25-05-2019
28) Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 66754416/24-05-2019) με λήξη ισχύος 24-07-2019
29) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 43706/29-01-2019) με λήξη ισχύος 26-07-2019
30) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 43643/29-01-2019) με λήξη ισχύος 28-07-2019 για το
έργο με τίτλο «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο Δήμο Πατρέων (2016)»
31) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 43591/29-01-2019) με λήξη ισχύος 28-07-2019 για το
έργο με τίτλο «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακας έως Αρχαιολογικό χώρο Βουντένης»
32) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (αρ. πρωτ. 43718/29-01-2019) με λήξη ισχύος 28-07-2019 για το
έργο με τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Ανδραβίδας Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας»
33) Ασφαλιστική ενημερότητα με αριθμ. πρωτ. 2250/13-11-2018 της Περιφερειακής Μονάδας ΕΦΚΑ με λήξη
ισχύος 13-05-2019 για την βασική στελέχωση της εταιρίας.
34) Ασφαλιστική ενημερότητα με αριθμ. πρωτ. 612/10-05-2019 της Περιφερειακής Μονάδας ΕΦΚΑ με λήξη
ισχύος 10-11-2019 για την βασική στελέχωση της εταιρίας.
35) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας με αριθμ. πρωτ. 122/24-01-2019 της Δ/νσης Εισφορών των Τομέων
Μηχανικών με λήξη ισχύος 31-03-2019.
36) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας με αριθμ. πρωτ. 611/10-05-2019 της Δ/νσης Εισφορών των Τομέων
Μηχανικών με λήξη ισχύος 31-07-2019.
37) Βεβαίωση ΤΕΕ με αριθμ. πρωτ. 3247/5213/13-12-2018 περί επαγγελματικής διαγωγής και επαγγελματικό
παράπτωμα με λήξη ισχύος 31-12-2019.
38) Βεβαίωση ΤΕΕ με αριθμ. πρωτ. 1055/5216/16-05-2019 περί επαγγελματικής διαγωγής και επαγγελματικό
παράπτωμα με λήξη ισχύος 31-12-2019.
39) Βεβαίωση για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες του ΣΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Β774/1403/14-12-2018 με λήξη
ισχύος 31-12-2019
40) Βεβαίωση για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες του ΣΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Β774/1013/15-05-2019 με λήξη
ισχύος 31-12-2019
41) Βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος του ΣΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Β774/1403/14-12-2018 με λήξη ισχύος
31-12-2019
42) Βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος του ΣΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Β774/1014/15-05-2019 με λήξη ισχύος
31-12-2019
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43) Βεβαίωση ΠΕΣΕΔΕ με αριθμ. πρωτ. 10852/14-12-2018 με λήξη ισχύος 31-01-2020.
Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:
α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) είναι ακριβή
β) έχουν υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως, τόσο ηλεκτρονικά όσο σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα),
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
γ) από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, νομίμως αποδεικνύεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος πληροί τους όρους και
τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως έχουν καθοριστεί
και περιγράφονται στα άρθρα 21, 22 και 23 της οικείας Διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ομόφωνα,
1) κάνει δεκτή την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, οικονομικού φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με
δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''» και
2) εισηγείται ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στον
οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ''ΑΤΕΧΑ''» , με οικονομική προσφορά ένα
εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
(1.158.505,44€), χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα οκτώ και ογδόντα επτά επί τοις εκατό
(38,87%).
Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό της να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση
το παρόν Πρακτικό ΙΙ (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του
υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.2.δ της διακήρυξης, το οποίο και υπέγραψε ως ακολούθως:
ΠΥΡΓΟΣ 11/06/2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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. 248595/2712/2016 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.
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 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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: 189653/3047/25.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Διεξαγωγή της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια
του π.κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών – Πύργου στα όρια της
Π.Ε. Ηλείας », προϋπολογισμού 2.350.000,00€ με Φ.Π.Α.».
Κατακυρώνει την ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ” - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. “ΑΤΕΧΑ”», με προσφερθείσα μέση έκπτωση
38,87%, ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στις ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες
πεντακόσια πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα ευρώ (1.158.505,44€) χωρίς ΦΠΑ.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β΄/30-12017).
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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
Γεώργιος Σταθούλιας
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