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Πάτρα 04 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 186018/1893
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1429/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: 1.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 185984/3672/21.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Αχαΐας της Π.Δ.Ε..
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 185989/1545/21/06/2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Αχαΐας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1429/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3oυ πρακτικού Α φάσης της δημοπράτησης του
έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020», προϋπολογισμού
1.500.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που
επισυνάπτεται», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΔΑ: 60ΓΦ7Λ6-5Υ7

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 1429/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 28ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση 3oυ πρακτικού Α φάσης της δημοπράτησης του
έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020», προϋπολογισμού
1.500.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που επισυνάπτεται».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 185984/3672/21.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της
ΠΔΕ και το σχετικό πρακτικό, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:
Σας διαβιβάζουμε το 3ο Πρακτικό Α’ Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος
προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις 12.12.2018 με το σύστημα των επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης, όπου έπειτα από τον αποκλεισμό λόγω μη ορθής αιτιολόγησης ιδιαίτερα χαμηλών
προσφορών των συμμετεχόντων με ποσοστό άνω του 55%, ορίζεται νέος προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε
η εργολαβική επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε
τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό και είκοσι πέντε εκατοστά (53,25%) στις τιμές του εγκεκριμένου
τιμολογίου της μελέτης.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το παραπάνω Πρακτικό Α’ Φάσης της δημοπρασίας του θέματος στην
Οικονομική Επιτροπή για την Έγκριση του.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 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 18/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.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
 Δημήτρης Νικολακόπουλος 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου σε
συνέχεια της αποσφράγισης των προσφορών σύμφωνα με το Α πρακτικό και τη γνωμοδότηση επί των
αιτιολογήσεων, σύμφωνα με το Β πρακτικό και την 1387/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να
γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν πέντε μέλη, κήρυξε την
έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του έργου
«Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020» (18PROC003917923 2018-10-30),
ανάγνωσε την απόφαση 1387/2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος η οποία
αναφέρει :
«
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Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η
οποία βάσει άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 θεωρήθηκε ασυνήθιστα χαμηλή και η αιτιολόγηση της
αξιολογήθηκε ως μη επαρκής. Δεν έχουν υπολογιστεί ορθά και πλήρως όλα τα πραγματικά έσοδα και
έξοδα. Ο οικονομικός φορέας συμπεριλαμβάνει ως έσοδο το κονδύλι απροβλέπτων, η ανάλωση του
οποίου 7 δεν είναι δεδομένη εκ’ των προτέρων. Επίσης στον υπολογισμό της δαπάνης ασφαλτομίγματος,
το οποίο προϋπολογίζεται στους οκτώ χιλιάδες (8.000) τόνους, δεν εμπεριέχεται η δαπάνη αγοράς
ασφάλτου και μαζούτ.
2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ», η οποία βάσει άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 θεωρήθηκε ασυνήθιστα χαμηλή και η
αιτιολόγηση της αξιολογήθηκε ως μη επαρκής. Δεν έχουν κατατεθεί επαρκή δικαιολογητικά βάσει των
άρθρων 88 & 89 του ν. 4412/2016. Η αιτιολόγηση αποτελείται από ισχυρισμούς του φορέα σχετικά με τις
ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεση του έργου. Η αιτιολόγηση δεν περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία.
3. Απορρίπτει με βάση την παρ. 1.γ του άρθρου 91 του Ν. 4412/2016 – ‘Λόγοι απόρριψης προσφορών’
στην οποία αναφέρεται «... ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με
το άρθρο 102», τις προσφορές των ακόλουθων οικονομικών φορέων, οι οποίες δεν προσκόμισαν την
απαιτούμενη αιτιολόγηση ως όφειλαν, βάση της υπ’ αριθμ. 239/2019 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε., εντός των αποκλειστικών προθεσμιών: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» με δ.τ.
«ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ».
4. Ζητείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων
ετών 2019-2020», να ανασυντάξει το 1ο Πρακτικό της Α φάσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
του ανωτέρω έργου.»
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η σειρά μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το σύστημα είναι:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρο 98 παρ.1ε και 4 του
Ν.4412/2016 και έπειτα από τον αποκλεισμό από την Οικονομική Επιτροπή των προσφορών των εταιριών
που κατέθεσαν προσφορά άνω του 55% ως ασυνήθιστα χαμηλές και μη επαρκώς αιτιολογημένες, σύμφωνα
με το άρθρα 88&89 του Ν.4412/2016, την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη
"ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ". με έκπτωση (πενήντα τρία τοις εκατό και είκοσι
πέντε εκατοστά) 53,25%.
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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."
Πάτρα, 18 Ιουνίου 2019
Η επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

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.
 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).
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 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. 185984/3672/21.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το 3ο Πρακτικό Α’ Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση
επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με
Φ.Π.Α.) που έγινε στις 12.12.2018 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.
Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη, του ανωτέρω έργου, την εργολαβική επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση
πενήντα τρία τοις εκατό και είκοσι πέντε εκατοστά (53,25%) 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
Γεώργιος Σταθούλιας

