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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1868/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: 1. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 232725/4667/2.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
2. Σν ππ’ αξηζκ. πξση: 232897/1961/02.08.2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1868/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έθδνζε λέαο δηεπθξηληζηηθήο – δηνξζσηηθήο απφθαζεο ηεο
1341/2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΩΩΞΔ7Λ6-187
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 27/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
2α Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
228534/2403/29.07.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ ν θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο
θαη ε θ. Καξδάξα Δπζηαζία, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i.

θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)

ii. θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)
iii. θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα» θαη
iv. θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο, δηθεγφξνο Μεζνινγγίνπ (εθπξφζσπνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν θαιί»)
Δπίζεο γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ ν Γ/ληήο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιφπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Παξπνχξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο

ΑΔΑ: ΩΩΞΔ7Λ6-187
Απ. Απόθαζηρ 1868/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 5ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο ζώμα
ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έθδνζε λέαο δηεπθξηληζηηθήο – δηνξζσηηθήο απφθαζεο ηεο 1341/2019
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 232725/4667/2.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ., ηα νπνία αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
αο απνζηέιινπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 200809/360/08.07.2019 γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΠΓΔ θαη ην από
12.07.2019 ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ θνπ Καξύδε θαη κε δεδνκέλν όηη:
- ην ΔΗΓΗ "αλεβάζακε¨ ηελ αξρηθή απόθαζε (εκεξνκελία δηαύγεηαο 10-6-2019) ε νπνία θαη θνηλνπνηήζεθε ζε
όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
- Η λέα απόθαζε πνπ αλαξηήζεθε ζηε δηαύγεηα ζηηο 19-6-2019 δελ έρεη ελζσκαησκέλε ζην θείκελν ηελ έλδεημε
ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ.
- Η λέα απόθαζε αιιάδεη ην πεξηερόκελν ηεο αξρηθήο θαη' νπζία ρσξίο λα αλαθέξεη θαλέλαλ ιόγν.
- Η όιε δηαδηθαζία ζα πεξάζεη πξνζπκβαηηθό έιεγρν από ην Διεγθηηθό πλέδξην
παξαθαινύκε γηα ηε δηαβίβαζε ζηελ Ο.Δ. πξνθεηκέλνπ λα εθδώζεη λέα απόθαζε δηεπθξηληζηηθή – δηνξζσηηθή ηεο
1341/2019, ζπκθώλα κε ην ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ θνπ Καξύδε.


Η ππ’ αξηζκ. 200809/360/08.07.2019 γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΠΓΔ αλαθέξεη ηα θάησζη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 199726/3933/4-7-2019 εγγξάθνπ εξσηήκαηνο ηνπ Γηεπζπληή Σερληθώλ
Έξγσλ ΠΔ Αραΐαο ΠΓΔ, ζαο αλαθέξνπκε ηα εμήο:
Από ην πεξηερόκελν ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ πξνθύπηεη όηη ηελ 10-6-2019 αλαξηήζεθε ζην πξόγξακκα
«Γηαύγεηα» ε ππ’ αξηζ. 1341/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΨΠΝ67Λ6-Μ4Κ) κε αλαθξηβέο
πεξηερόκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην δηαηαθηηθό ηεο εθ παξαδξνκήο θέξεηαη όηη δεηήζεθε λα θιεζνύλ δύν
ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ «Αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ πξνβιεκάησλ νδηθήο
αζθαιείαο ζην επαξρηαθό νδηθό δίθηπν ΠΔ Αραΐαο γηα ηελ ηξηεηία 2019-2012» λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πξνζθνξέο
ηνπο ιόγσ κεγάιεο έθπησζεο θαη αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη’ άξζξν 88 θαη 89 ηνπ Ν. 4412/2016.
ηε ζπλέρεηα, ηελ 19-6-2019 δηνξζώζεθε θαη αλαξηήζεθε ε ίδηα σο άλσ απόθαζε κε ην αθξηβέο πεξηερόκελό
ηεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ηέηνηα ππνρξέσζε δηθαηνιόγεζεο θαη πξνζθόκηζεο δηθαηνινγεηηθώλ είρε κόλνλ ν πξώηνο
κεηνδόηεο, ε ζπκκεηέρνπζα «Αλαβαζκηζκέλε Κνηλνπξαμία Φσηεηλή Μπνπζίνπ ΔΔ – Λεηβαδάξνο Γεξάζηκνο ηνπ
Γηνλπζίνπ» (κε ην ίδην ΑΓΑ: ΨΠΝ67Λ6-Μ4Κ).
Θεσξώληαο σο νξζό ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 1341/2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο όπσο
αλαγξάθεηαη ζηελ δεύηεξε αλάξηεζε, έρνπκε ηελ γλώκε όηη ε δεύηεξε ζπκκεηέρνπζα εηαηξία κε ηελ επσλπκία
«Γνκηθό πγθξόηεκα Έξγσλ θαη Καηαζθεπώλ ΑΣΔ», ε νπνία είρε αξρηθώο θιεζεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνζθνξά
ηεο ιόγσ κεγάιεο έθπησζεο θαη αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
θαη’ άξζξν 88 θαη 89 ηνπ Ν. 4412/2016, νξζώο δελ ηα παξείρε, ζύκθσλα κε ην από 27-6-2019 ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο θ. Γεσξγίνπ Οξθαλνπδάθε, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα ην νξζό θείκελν - πεξηερόκελν ηεο ππ’
αξηζ. 1341/2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε εηαηξία δελ είρε ηέηνηα ππνρξέσζε.


ην από 12.07.2019 ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ θνπ Καξύδε (δηθεγόξνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΠΓΔ)
αλαθέξεη ηα θάησζη:

«… ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ κέγηζηε αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο, έρνπκε ηελ γλώκε όηη είλαη νξζόηεξν λα εθδνζεί κία
λέα απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε λέν αξηζκό, δηεπθξηληζηηθή - δηνξζσηηθή ηεο 1341/2019, ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα λα αλαξηεζεί εθ λένπ ζηε Γηαύγεηα θαη ζην ΔΗΓΗ.

ΑΔΑ: ΩΩΞΔ7Λ6-187
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 5 ηνπ
λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε,
Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ 2953/Β’/298-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 281/Β/72-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-32017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε
ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο

ΑΔΑ: ΩΩΞΔ7Λ6-187
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 232725/4667/2.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δπαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει ηην ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ηηρ ςπ. απιθμ. 1341/2019 απόθαζηρ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ., φπσο είλαη αλαξηεκέλε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζηηο 19-6-2019, ε νπνία
ζην απνθαζηζηηθφ κέξνο αλαθέξεη:
« 1. ύκθσλα κε ην Πξαθηηθό Α΄ θάζεο ηεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Αληηκεηώπηζε
Απξόβιεπησλ Πξνβιεκάησλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν Π.Δ. Αραΐαο γηα
ηελ ηξηεηία 2019-2021» Πξνϋπνινγηζκνύ: 2.000.000,00 € (κε ΦΠΑ) / 1.612.903,22 € (ρσξίο
ΦΠΑ), δηαπηζηώλεη πσο ζπληξέρνπλ νη ιόγνη ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 4412/2016 “πεξί
αζπλήζηζηα ρακειώλ πξνζθνξώλ” ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ έξγνπ, θαη σο εθ ηνύηνπ
απνθαζίδεη λα θιεζνύλ νη πξνζθέξνληεο κε πνζνζηό έθπησζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 55% λα
αηηηνινγήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ήηνη λα θιεζεί ν πξώηνο κεηνδόηεο “ΑΝΑΒΑΘΙΜΔΝΗ
ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΜΠΟΤΙΟΤ Δ.Δ. – ΛΔΙΒΑΓΑ ΓΔΡΑΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΟΝΤΙΟΤ” κε
πνζνζηό κέζεο έθπησζεο 59,46 % λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
αηηηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 88 & 89 ηνπ λ.4412/2016.
2. ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 δεηείηαη από ηελ
Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα γλσκνδνηήζεη επί ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
αηηηνιόγεζεο πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν άλσ ζπκκεηέρνληαο»
ρσξίο ε παξνχζα απφθαζε λα δεκηνπξγεί λέεο ππνρξεψζεηο θαη λέεο πξνζεζκίεο ζην έξγν, ιφγσ ηνπ φηη
θαηά ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ. αξηζκ. 1341/2019 απφθαζεο δελ ελζσκαηψζεθε ζην ζψκα ηεο
απφθαζεο ε έλδεημε «ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ».
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

