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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1889/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 218931/3029/23.7.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1889/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Απνζηνιή ηνπ απφ 22-07-2019 Πξαθηηθνχ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
αηηηνιφγεζεο πξνζθνξάο δεκνπξαζίαο & αλάδεημεο πξνζσξηλνχ Μεηνδφηε, ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΗ ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔ
ΑΙΣ/ΝΙΑ», Πξνυπνινγηζκνχ: 3.000.000,00 € (κε Φ.Π.Α.)», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΩΨ9Ο7Λ6-ΚΜ3
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 27/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ 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: ΩΨ9Ο7Λ6-ΚΜ3
Απ. Απόθαζηρ 1889/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 6ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Απνζηνιή ηνπ απφ 22-07-2019 Πξαθηηθνχ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ αηηηνιφγεζεο πξνζθνξάο
δεκνπξαζίαο & αλάδεημεο πξνζσξηλνχ Μεηνδφηε, ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ

έξγνπ:

«ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΗ ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔ
ΑΙΣ/ΝΙΑ», Πξνυπνινγηζκνχ: 3.000.000,00 € (κε Φ.Π.Α.)».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 218931/3029/23.7.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο
Π.Γ.Δ., ηα νπνία αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονταρ ςπότη:
1. Σελ κε αξ.πξση.110296/18-10-2018 (ΑΓΑ: Φ07465ΥΗ8-7ΔΦ) απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία εληάρζεθε ην έξγν: «ΤΝΣΖΡΖΖ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΑΡΖ ΣΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Δ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ (ζε
ζπλέρεηα ηνπ π.θ.2013ΔΠ00100013)», ζην Π.Γ.Δ. 2018 ζηελ ΑΔΠ 501, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 49.770.000 €,
κε θσδηθό Κ.Α: 2014ΔΠ50100000, ζην νπνίν ην έξγν ηνπ ζέκαηνο, πεξηιακβάλεηαη σο 37ν Τπνέξγν κε ηίηιν:
«ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΖ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔ ΑΗΣ/ΝΗΑ»,
πξνϋπνινγηζκνύ 3.000.000 €.
2. Σελ ππ’ αξίζκ: 217/15-11-2018 (ΑΓΑ: 7ΜΕ97Λ6-Φ68) απόθαζε πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηνπ
ηξόπνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
3. Σελ ππ’ αξίζκ: 391/2019 (ΑΓΑ: Φ6Η77Λ6-Ν9Υ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο ΠΓΔ κε ζέκα:
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κέζσ ΔΖΓΖ, έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ όξσλ
απηήο θαζώο θαη πγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ
ΑΦΑΛΗΖ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔ ΑΗΣ/ΝΗΑ» Πξνϋπνινγηζκνύ: 3.000.000,00 € (κε Φ.Π.Α.).
4. Σελ Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο κε θσδηθό ΚΖΜΓΖ: 18PROC004692608 2019-03-28 , ζύκθσλα κε ηελ
νπνία σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε ε 06-05-2019, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα:10:00 π.κ.
5. Σν γεγνλόο όηη έγηλε ν ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο κέζσ ΔΖΓΖ κε Α.Α ζπζηήκαηνο: 81279 κε εκεξνκελία
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 09-05-2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00.
6. Σν από 5-06-2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ
ΑΦΑΛΗΖ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔ ΑΗΣ/ΝΗΑ», πξνϋπνινγηζκνύ: 3.000.000,00 €, ην νπνίν
αλαξηήζεθε από ηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ σο <<εζσηεξηθό>> κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο
<<επηθνηλσλία>> ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ ζηηο 13-06-2019, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.ε ηεο δηαθήξπμεο.
7. Σελ 1475/2019 (ΑΓΑ: ΦΦΡΤ7Λ6-ΖΒΦ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί αηηηνιόγεζεο πξνζθνξώλ
άλσ ηνπ 55%.
8. Σελ από 15/07/2019 πξόζθιεζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ» δηα κέζνπ ηεο
πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ λα θαηαζέζεη δηθαηνινγεηηθά εληόο 10 εκεξώλ πξνο δηθαηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο.
9. Σελ από 19/07/2019 εκπξόζεζκε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ αηηηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλσηέξσ
νηθνλνκηθνύ θνξέα, δηα κέζνπ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ.
Α ΓΗΑΒΗΒΑΕΟΤΜΔ
Σν από 22/07/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ επί ησλ δηθαηνινγεηηθώλ αηηηνιόγεζεο πξνζθνξάο ηεο
«Β.ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ», ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΖ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔ ΑΗΣ/ΝΗΑ», πξνϋπνινγηζκνύ: 3.000.000,00 € κεηά ηελ νπνία απνδέρεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη
ηζρπξηζκνύο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνιόγεζε θαη εμεγνύλ θαηά ηξόπν ηθαλνπνηεηηθό
ην ρακειό επίπεδν ηεο πξνζθνξάο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «Β.ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ» θαη παξαθαινύκε γηα ηηο
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
Σν πξαθηηθό αλαθέξεη ηα θάησζη:

ΑΔΑ: ΩΨ9Ο7Λ6-ΚΜ3
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΠΗ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ην Μεζνιόγγη ζήκεξα 22 - 07 -2019 εκέξα Γεςτέπα θαη ώξα 10:00 π.μ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν 4412/2016 θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 1475/2019 Απόθαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη έπεηηα από ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο , νη
ππνγεγξακκέλνη:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΣΔΦΑΝΟ ΓΖΜΟ,
ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΟΡΜΠΑ,
ΔΗΡΖΝΖ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ
ΣΔΡΠΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΟΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΠΑΚΑΜΜΔΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

Μεραλνιόγνο Μερ/θόο ΠΔ, σο πξόεδξνο
Πολιτικόρ Μερ/θόο ΠΔ, σο ηαθηηθό κέινο
Πολιτικόρ Μερ/θόο ΣΔ, σο ηαθηηθό κέινο
Δθπξόζσπνο ΣΔΔ., σο ηαθηηθό κέινο
Δθπξόζσπνο Ο.Σ.Α., σο ηαθηηθό κέινο
Δθπξόζσπνο Π.Δ..Δ.Γ.Δ., σο ηαθηηθό κέινο

εθηόο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ηεο επηηξνπήο ΜΑΣΟΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ πνπ δελ ήηαλ παξνύζα ιόγν όηη βξίζθεηαη ζε
άδεηα, πνπ απνηεινύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 391/2019 (ΑΓΑ: Φ6Η77Λ6-Ν9Υ)
Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθεξείαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ελ ιόγσ
δεκνπξαζίαο.
Έρνληαο ππ’ όςηλ :
1. Σελ από 15/07/2019 θνηλνπνίεζε, κέζσ ΔΖΓΖ, ηεο ππ’ αξηζκ. 1475/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο κε ηελ νπνία θαιείηε ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «Β.ΒΛΑΣΑΡΑ
ΑΣΔ» λα αηηηνινγήζεη ηελ πξνζθνξά ηεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 88 & 89 ηνπ λ.4412/2016 θαη ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ λα γλσκνδνηήζεη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 221 παξ. 1ζη ΄ηνπ Ν. 4412/2016, επί ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ αηηηνιόγεζεο.
2. Σελ από 15/07/2019 πξόζθιεζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο « Β.ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ » , δηα κέζνπ ηεο
πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, λα θαηαζέζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ,εληόο ΓΔΚΑ (10) εκεξώλ, πξνο
δηθαηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο.
3. Σελ από 19/07/2019 εκπξόζεζκε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ αηηηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλσηέξσ
νηθνλνκηθνύ θνξέα, δηα κέζνπ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ.
4. Σελ απνπζία ζρεηηθώλ εγθύθιησλ, ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ,
Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ όξσλ ραξαθηεξηζκνύ κίαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο σο
αζπλήζηζηα ρακειήο.
ελεξγήζακε σο θάησζη:
Σν κέινο ΔΗΡΖΝΖ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ αθνύ έιαβε ππόςε όια ηα αλσηέξσ, δειώλεη όηη, δελ κπνξεί λα
ζπκθσλήζεη κε ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο ππνβιεζείζαο αηηηνιόγεζεο, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ησλ
ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηεο παξ. 6 ηνπ αξ. 88 Ν4412/16. ε θάζε πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα στο άπθπο 88
παπ. 3 τος Ν4412/16, οι αναθέτοςσερ απσέρ (όπυρ αςτέρ οπίζονται στο άπθπο 2 παπ. 1), είναι αςτέρ πος
αξιολογούν τιρ παπεσόμενερ πιεξνθνξίεο θαη ηειηθά απνθαζίδνπλ ηελ απόξξηςε ή κε κηαο πξνζθνξάο θαη όρη ε
επηηξνπή δηαγσληζκνύ ε νπνία είλαη θαζαξά γλσκνδνηηθό όξγαλν, ην νπνίν ιόγσ έιιεηςεο θαζνξηζκέλσλ
θξηηεξίσλ δελ είλαη δπλαηόλ θαηά ηελ άπνςή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο, λα γλσκνδνηήζεη. Χο εθ ηνύηνπ δεηά ηελ
ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε.
Σα ππόινηπα κέιε εμεηάζακε θαηά ην δπλαηόλ ηελ ππνβιεζείζα αηηηνιόγεζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 & 89
ηνπ λ.4412/2016 θαη θξίλνπκε όηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ηζρπξηζκνί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνιόγεζε εμεγνύλ θαηά ηξόπν ηθαλνπνηεηηθό ην ρακειό επίπεδν ηεο πξνζθνξάο ηεο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «Β.ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ».
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη ηελ ζύληαμε ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ
θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξό ηεο, λα ην ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, σο «εζσηεξηθό» κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο
«επηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΔΦΑΝΟ ΓΖΜΟ

Μεσολόγγι 22/07/ 2019
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΣΑ ΜΔΛΖ
ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΟΡΜΠΑ
ΔΗΡΖΝΖ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ
ΣΔΡΠΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΟΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΠΑΚΑΜΜΔΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΑΔΑ: ΩΨ9Ο7Λ6-ΚΜ3
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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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)

ΑΔΑ: ΩΨ9Ο7Λ6-ΚΜ3
 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
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 218931/3029/23.7.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1.

Δγθξίλεη ην απφ 22/07/2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ

αηηηνιφγεζεο πξνζθνξάο ηεο «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ», ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ
ΑΦΑΛΙΗ ΔΠΑΡΥΙΑΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔ ΑΙΣ/ΝΙΑ», πξνυπνινγηζκνχ: 3.000.000,00 €
(κε Φ.Π.Α.) κε ην νπνίν απνδέρεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηζρπξηζκνχο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνιφγεζε θαη εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο
πξνζθνξάο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «Β.ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΔ».

2.

Δγθξίλεη ην απφ 5-06-2019 Πξαθηηθφ Ι Γηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο & αλάδεημεο πξνζσξηλνχ

Μεηνδφηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, θαη ηνλ πίλαθα θαηά ζεηξά πνζνζηνχ
κεηνδνζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο θαη
νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο (ν νπνίνο δελ ηξνπνπνηείηαη θαηφπηλ ηεο απνδνρήο ηεο
αηηηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξψηνπ κεηνδφηε)

ΑΔΑ: ΩΨ9Ο7Λ6-ΚΜ3
3.

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξχζζεη πξνζσξηλφ αλάδνρν ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «Β.

ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» δ.η. «Β. ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Δ.» κε πνζνζηφ
έθπησζεο 60,19 %.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 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

