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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 161522/1004
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ τθσ
Ρ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 721/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 147225/3300/14-06-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Υποδομϊν και Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε./Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ τθσ Ρ.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 721/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του 1ου Ρρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου:
«ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ, ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ
ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023»,
προχπολογιςμόσ: 4.300.000,00€ με Φ.Ρ.Α., χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΣΑΕΡ
501, κ.ε.: 2021ΕΡ50100002. Β) Εφαρμογι του άρκρου 88 του Ν.4412/16 περί αςυνικιςτα χαμθλϊν
προςφορϊν», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Ράτρα, ςιμερα τθν 22θ Ιουνίου 2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ - Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Βοφλγαρθ – Ρολονφφθ Αμαλία- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Ρεριφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Ρ.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Ρρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 721/2021
Ακολοφκωσ ο Ρρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ του
1ου Ρρακτικοφ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ, ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ,
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ
ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προχπολογιςμόσ: 4.300.000,00€ με
Φ.Ρ.Α., χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΣΑΕΡ 501, κ.ε.: 2021ΕΡ50100002. Β)
Εφαρμογι του άρκρου 88 του Ν.4412/16 περί αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν».

Ο Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 147225/3300/14-06-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Υποδομϊν και Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε./Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ τθσ Ρ.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει
αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Α) τθν υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ – Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία Συμπλθρϊνεται θ υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ
του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) τθν
υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
2953/Β'/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
3. Τθν παρ. 2 του άρκρου 40, του Κεφαλαίου ΣΤ’, του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α’/197/12.10.2020) με τθν οποία
αντικακίςταται το άρκρο 176 του Ν.38521/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφερειϊν».
Συγκεκριμζνα με τθν παράγραφο 1.ι.iv“Αποφαςίηει για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων,
τθν διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν
που αφοροφν ςε ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν
διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ
υπαλλιλουσ”.
4. Τθν 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023.
5. Τθν υπ. αρικμ. 143/01-09-2019 απόφαςθ Ρεριφερειακοφ ςυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Εκλογι
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
περιφερειακι περίοδο 01-09-2019 ζωσ 07-11-2021 (άρκρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Τθν υπ αρικμ. πρωτ. 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ Ρερί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
7. Τθν 274705/3714/19-9-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου και
μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ».
8. Τθν απόφαςθ με αρικμό ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020), με κζμα «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ».
9. Τισ ςχετ. διατάξεισ του Ν.4412/2016 "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν"
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10.Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), κακϊσ και τθν υπ’ αρικ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ)
Εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
11.Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. τθν 16422/08.02.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΘΓ46ΜΤΛ-Ω0Η) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ
και Επενδφςεων, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζνταξθ του ζργου «ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ, ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ,
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023»ςτθ ΣΑΕΡ001 ςτθν οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΡ50100002.
12.Τθν με τθν αρικ. πρωτ. 54268/1299/01.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ0Μ47Λ6-1Ε4Ρ) απόφαςθ ζγκριςθσ μελζτθσ του
ζργου: «ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ, ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ
ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», ςτθν
οποία περιλαμβάνεται και ςχζδιο διακιρυξθσ.
13.Τθν 255/2021 (6ΦΝ17Λ6-0ΟΒ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν
οποία εγκρίκθκε ο τρόποσ ανάκεςθσ, ωσ ανοιχτι διαδικαςία και οι όροι δθμοπράτθςθσ του ζργου:
«ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ, ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΚΑΙ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023»
14.Τθν 412/2021 (ΩΝΥΩ7Λ6-Χ27) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν
οποία ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Δθμοπραςίασ του ζργου: «ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ, ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ,
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023»
15.Τθν από 19-05-2021 θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και του
υποφακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά») από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου του
κζματοσ.
16. Το από 26-05-2021 Ρρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου του
κζματοσ.
Σασ διαβιβάηουμε το 1ο Ρρακτικό Ανοικτισ διαδικαςίασ για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου: «ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ
ΤΑΦΩΝ, ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», Ρροχπολογιςμοφ
4.300.000,00€ με ΦΡΑ (2021ΕΡ50100002).
Σφμφωνα με το ανωτζρω Ρρακτικό, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ προτείνει ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν Ζνωςθ
Οικονομικϊν Φορζων με τθν επωνυμία: «Κ/Ξ ΑΚΟΣ Α.Τ.Ε – ΝΙΚΟΛΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», θ οποία αποτελείται
από τουσ φορείσ: 1) «ΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΛΑΤΟΜΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ
ΚΤΘΜΑΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΟΣ Α.Τ.Ε.», 2) ΝΙΚΟΛΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με μζςο ποςοςτό ζκπτωςθσ
68,37% και ποςό προςφοράσ 1.096.724,42€ (χωρίσ ΦΡΑ), που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (άρκρο 14 διακιρυξθσ).
Επειδι το φυςικό αντικείμενο του ζργου αφορά επεμβάςεισ ςε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομοφ Αχαΐασ
οι προςφορζσ με μζςο ποςοςτό ζκπτωςθσ μεγαλφτερο ι ίςο του 62,00% εκτιμάται ότι φαίνονται αςυνικιςτα
χαμθλζσ και απαιτείται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ εξιγθςθ τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ.
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμαςτε
1) Τθν εφαρμογι του άρκρου 88 του Ν.4412/16 ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τθν πρόςκλθςθ των
παρακάτω οικονομικϊν φορζων όπωσ ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ ςε αυτοφσ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ
1.
192930
ΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΛΑΤΟΜΙΚΘ
68,37 %
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΚΤΘΜΑΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
2.
192933
ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ
63,90 %
ΕΜΡΟΙΚΘ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΤΩΝΗΑΧΑΙΑΣ ΣΑΜΑΘΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3.
191252
ΟΔΟΣ ΑΤΕ
62,62 %
4.
191282
ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΕΓΟΔΥΝΑΜΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Τ.Ε. –ΜΤ Α.Τ.Ε
62,00 %
2) Τον οριςμό τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ και ωσ επιτροπισ που κα παραλάβει τισ αιτιολογιςεισ των
οικονομικϊν φορζων, κα προβεί ςτθν εξζταςθ των αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν και κα ειςθγθκεί ςχετικά.
3) Τον οριςμό των ελαχίςτων απαιτιςεων που κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αιτιολόγθςθ των
προςφορϊν από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ ωσ παρακάτω :
 Το ςχζδιο υλοποίθςθσ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ που κα υιοκετιςει ο
οικονομικόσ φορζασ, ϊςτε αυτζσ να αιτιολογοφν τθ χαμθλι προςφορά του. Θα πρζπει να γίνεται ειδικι αναφορά
Σελίδα 4 από 13

ΑΔΑ: ΨΛΔΣ7Λ6-4ΚΘ

ςτο πλάνο εργαςίασ του ςυνεργείου (μθχανιματα και προςωπικό) για τθ διαμόρφωςθ ι εκρίηωςθ κόμθσ
κάμνων ι δζντρων ςε ζρειςμα ι πρανζσ οδοφ τόςο ςε οδό με ςτθκαίο αςφαλείασ όςο και χωρίσ, το οποίο κα
πρζπει να περιγράφει τα παρακάτω ςτοιχεία που ζχει λάβει υπόψθ του ο Οικονομικόσ Φορζασ για τθν εργαςία
(ενδεικτικά: ςε θμεριςια βάςθ προγραμματιςμοφ).
 Τθν απόδοςθ του ςυνεργείου (μθχανιματα και προςωπικό ) για τθ διαμόρφωςθ ι εκρίηωςθ κόμθσ κάμνων ι
δζντρων ςε ζρειςμα ι πρανζσ οδοφ τόςο ςε οδό με ςτθκαίο αςφαλείασ όςο και χωρίσ.
 Τισ ποςότθτεσ αποβολισ και απομάκρυνςθσ προϊόντων εκρίηωςθσ, αποκλάδωςθσ, εκςκαφϊν, κακαριςμϊν
κλπ προσ απόρριψθ και τθ μεταφορά τουσ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :
Τα οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου υλοποίθςθσ, όπωσ τα ζχει προχπολογίςει ο οικονομικόσ φορζασ και
τα ζλαβε υπόψθ ςτθν προςφορά του. Ειδικότερα κα πρζπει να αναφζρονται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ :
 Για όςουσ εκ των ςυμμετεχόντων διακζτουν μονάδα, ιδιόκτθτα μθχανιματα και εξοπλιςμό για τον κακαριςμό,
εκρίηωςθ, αποκλάδωςθ, εκςκαφϊν κλπ:
 Να αποδεικνφεται το θμεριςιο κόςτοσ αυτϊν.
 Για όςουσ ςυμμετζχοντεσ δεν διακζτουν ιδιόκτθτα μθχανιματα:
 να αναγράφεται το κόςτοσ ενοικίαςθσ ι παροχισ υπθρεςίασ των μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ που κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο. Αυτό κα πρζπει να αποδεικνφεται με οικονομικζσ προςφορζσ που κα ζχουν λάβει
από τον προμθκευτι με ταυτόχρονθ υποβολι από τον προμθκευτι φωτοαντίγραφο παλαιότερου τιμολογίου
(μζγιςτο εξαμινου) ςε παρόμοια τιμι ςτον ςυμμετζχοντα ι ςε οποιοδιποτε άλλο τρίτο.
 Το κόςτοσ μεταφοράσ των ςυνεργείων (μθχανιματα και ανκρϊπινοι πόροι) ζωσ τον τόπο του ζργου.
 Το κόςτοσ μεταφοράσ των προσ απόρριψθ προϊόντων από τον τόπο του ζργου προσ εγκεκριμζνο χϊρο
διάκεςθσ τουσ.
 Το κόςτοσ προμικειασ – τοποκζτθςθσ – καταςκευισ - εργατικϊν για τισ λοιπζσ εργαςίεσ.
 Το κόςτοσ πικανϊν υπεργολάβων εφόςον αυτοί ζχουν δθλωκεί ςτο Ε.Ε.Ε.Σ, που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά
τθν καταςκευι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ αιτιολόγθςθ κα πρζπει να γίνει και από τον υπεργολάβο (διά του
ςυμμετζχοντα) για τα τμιματα του ζργου που κα καταςκευάςει.
 Τυχόν πρωτοτυπία ςτθ μζκοδο καταςκευισ που κα επιτρζπει τθν οικονομικότερθ εκτζλεςθ τθσ.
ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :
 Ανάλυςθ και υπολογιςμόσ κόςτουσ γενικϊν εξόδων του ζργου, τα οποία ζχουν υπολογιςτεί για τθν κατάκεςθ
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Ενδεικτικά: τα κόςτθ γενικϊν εξόδων των εργοταξίων, τα ζξοδα των εγγυθτικϊν
επιςτολϊν, τα κόςτθ αςφαλίςεων, κόςτθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. Γενικά, όλα τα «Γενικά Ζξοδα του ζργου» *που
ςυμπεριζλαβε ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ ςτον υπολογιςμό τθσ Οικονομικισ του Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τθ
εγκφκλιο αρ.9 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (αρ. πρωτ. ΔΝΣβ’/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. τθσ 25θσ
/4/2017 ΑΔΑ : Θ6Κ465ΧΘΞ-3Φ5)
 Το χρονοδιάγραμμα του ζργου όπωσ ζχει υπολογίςει ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ,
ζςτω και ςε αρχικό ςτάδιο εκτίμθςθσ. Ππωσ δθλαδι εκτιμικθκαν και μελετικθκαν οι εργαςίεσ και βάςει αυτοφ
ζγινε θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ.
Το Ρρακτικό 1ο ζχει ωσ εξισ:
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Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Ρρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Τισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
Σφςταςθσ και Συγκρότθςθσ Ρεριφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Τισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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 Τθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Ρερί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Τθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

147225/3300/14-06-2021

(ορκι

επανάλθψθ)

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ Υποδομϊν και Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε./Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ τθσ Ρ.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το 1ο Ρρακτικό τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΑΦΩΝ,
ΕΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ, ΚΟΡΘ/ΕΚΙΗΩΣΘ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΜΙΚΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προχπολογιςμόσ:
4.300.000,00€ με Φ.Ρ.Α., χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΣΑΕΡ 501, κ.ε.:
2021ΕΡ50100002, μζχρι και τον Ρίνακα 5. «Τελικόσ Κατάλογοσ Μειοδοςίασ Ρροςφορϊν», ωσ θ
ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ.

Β) Εγκρίνει τθν εφαρμογι του άρκρου 88 του Ν.4412/16 ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και καλεί τουσ
παρακάτω οικονομικοφσ φορείσ όπωσ ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςε αυτοφσ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν
ςτθν προςφορά τουσ
1.

192930

ΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΛΑΤΟΜΙΚΘ

68,37 %

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΚΤΘΜΑΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
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2.

192933

ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΑΝΤΩΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ

63,90 %

ΕΜΡΟΙΚΘ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΡΑΤΩΝ- ΗΑΧΑΙΑΣ ΣΑΜΑΘΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3.

191252

ΟΔΟΣ ΑΤΕ

62,62 %

4.

191282

ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΕΓΟΔΥΝΑΜΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Τ.Ε. –ΜΤ Α.Τ.Ε

62,00 %

Γ) Ορίηει τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ του ωσ άνω ζργου, όπωσ ςυγκροτικθκε με τθν αρ. 412/2021 (ΑΔΑ:
ΩΝΥΩ7Λ6-Χ27) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε και ωσ επιτροπι που κα παραλάβει τισ
αιτιολογιςεισ των οικονομικϊν φορζων, κα προβεί ςτθν εξζταςθ των αςυνικιςτα χαμθλϊν
προςφορϊν και κα ειςθγθκεί ςχετικά.

Δ) Ορίηει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αιτιολόγθςθ των
προςφορϊν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ωσ κάτωκι:
 Το ςχζδιο υλοποίθςθσ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ που κα
υιοκετιςει ο οικονομικόσ φορζασ, ϊςτε αυτζσ να αιτιολογοφν τθ χαμθλι προςφορά του. Θα πρζπει να
γίνεται ειδικι αναφορά ςτο πλάνο εργαςίασ του ςυνεργείου

(μθχανιματα και προςωπικό) για τθ

διαμόρφωςθ ι εκρίηωςθ κόμθσ κάμνων ι δζντρων ςε ζρειςμα ι πρανζσ οδοφ τόςο ςε οδό με ςτθκαίο
αςφαλείασ όςο και χωρίσ, το οποίο κα πρζπει να περιγράφει τα παρακάτω ςτοιχεία που ζχει λάβει
υπόψθ του ο Οικονομικόσ Φορζασ για τθν εργαςία (ενδεικτικά: ςε θμεριςια βάςθ προγραμματιςμοφ).
 Τθν απόδοςθ του ςυνεργείου (μθχανιματα και προςωπικό ) για τθ διαμόρφωςθ ι εκρίηωςθ κόμθσ
κάμνων ι δζντρων ςε ζρειςμα ι πρανζσ οδοφ τόςο ςε οδό με ςτθκαίο αςφαλείασ όςο και χωρίσ.
 Τισ ποςότθτεσ αποβολισ και απομάκρυνςθσ προϊόντων εκρίηωςθσ, αποκλάδωςθσ, εκςκαφϊν,
κακαριςμϊν κλπ προσ απόρριψθ και τθ μεταφορά τουσ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :
Τα οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου υλοποίθςθσ, όπωσ τα ζχει προχπολογίςει ο οικονομικόσ
φορζασ και τα ζλαβε υπόψθ ςτθν προςφορά του. Ειδικότερα κα πρζπει να αναφζρονται κατ’ ελάχιςτον
τα εξισ :
 Για όςουσ εκ των ςυμμετεχόντων διακζτουν μονάδα, ιδιόκτθτα μθχανιματα και εξοπλιςμό για τον
κακαριςμό, εκρίηωςθ, αποκλάδωςθ, εκςκαφϊν κλπ:
 Να αποδεικνφεται το θμεριςιο κόςτοσ αυτϊν.
 Για όςουσ ςυμμετζχοντεσ δεν διακζτουν ιδιόκτθτα μθχανιματα:
 να αναγράφεται το κόςτοσ ενοικίαςθσ ι παροχισ υπθρεςίασ των μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ που
κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο. Αυτό κα πρζπει να αποδεικνφεται με οικονομικζσ προςφορζσ που κα
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ζχουν λάβει από τον προμθκευτι με ταυτόχρονθ υποβολι από τον προμθκευτι φωτοαντίγραφο
παλαιότερου τιμολογίου (μζγιςτο εξαμινου) ςε παρόμοια τιμι ςτον ςυμμετζχοντα ι ςε οποιοδιποτε
άλλο τρίτο.
 Το κόςτοσ μεταφοράσ των ςυνεργείων (μθχανιματα και ανκρϊπινοι πόροι) ζωσ τον τόπο του ζργου.
 Το κόςτοσ μεταφοράσ των προσ απόρριψθ προϊόντων από τον τόπο του ζργου προσ εγκεκριμζνο
χϊρο διάκεςθσ τουσ.
 Το κόςτοσ προμικειασ – τοποκζτθςθσ – καταςκευισ - εργατικϊν για τισ λοιπζσ εργαςίεσ.
 Το κόςτοσ πικανϊν υπεργολάβων εφόςον αυτοί ζχουν δθλωκεί ςτο Ε.Ε.Ε.Σ, που κα
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν καταςκευι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ αιτιολόγθςθ κα πρζπει να γίνει και
από τον υπεργολάβο (διά του ςυμμετζχοντα) για τα τμιματα του ζργου που κα καταςκευάςει.
 Τυχόν πρωτοτυπία ςτθ μζκοδο καταςκευισ που κα επιτρζπει τθν οικονομικότερθ εκτζλεςθ τθσ.
ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :
 Ανάλυςθ και υπολογιςμόσ κόςτουσ γενικϊν εξόδων του ζργου, τα οποία ζχουν υπολογιςτεί για τθν
κατάκεςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Ενδεικτικά: τα κόςτθ γενικϊν εξόδων των εργοταξίων, τα ζξοδα
των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, τα κόςτθ αςφαλίςεων, κόςτθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν. Γενικά, όλα τα
«Γενικά Ζξοδα του ζργου» *που ςυμπεριζλαβε ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ ςτον υπολογιςμό τθσ
Οικονομικισ του Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τθ εγκφκλιο αρ.9 του Υπουργείου Υποδομϊν και
Μεταφορϊν (αρ. πρωτ. ΔΝΣβ’/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. τθσ 25θσ /4/2017 ΑΔΑ : Θ6Κ465ΧΘΞ-3Φ5)
 Το χρονοδιάγραμμα του ζργου όπωσ ζχει υπολογίςει ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ να εκτελζςει τισ
εργαςίεσ, ζςτω και ςε αρχικό ςτάδιο εκτίμθςθσ. Ππωσ δθλαδι εκτιμικθκαν και μελετικθκαν οι
εργαςίεσ και βάςει αυτοφ ζγινε θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ.

Το παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Τςοφμα Βαςιλικι
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