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ΑΔΑ: ΨΣ3Β7Λ6-4ΟΕ

Αριθ.Αποφ. 533/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18
18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/142437/764/13-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του από 13-04-2022 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 του επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση
Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 2021-2022», προϋπολογισμός: 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100007/02.01. Β)
Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/132590/3014/06-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. πρωτ. 53168/27.05.2020 Απόφάση ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΔΑ:
ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της εργολαβίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στην ΣΑΕΠ 501, με κωδικό έργου 2020ΕΠ50100007
2. Την υπ. αριθμ. 1622/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΓΩ7Λ6-Ξ27) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του ανωτέρω
έργου, Β) Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου, Γ) Συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού του έργου»
3. Τη με ΑΔΑ: 6Φ437Λ6-ΑΕΘ Προκήρυξη Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη
αναδόχου για το έργο του θέματος
4. Την υπ’ αρ. . 739/2021 ΑΔΑ: 9ΜΔ97Λ6-ΖΗΤ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
Παρακαλούμε για:
την έγκριση του από 13-04-2022 Πρακτικού υπ’ αρ. 1 και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό
φορέα: “Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.”

Το Πρακτικό 1 έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης2021-2022»
Προϋπολογισμός Υποέργου: 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κωδικός Έργου : 2020ΕΠ50100007/02.01
Α.Α.(Εσηδης) : 186256
Στην Πάτρα στις 01-03-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω
δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 1622/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.,
αποτελούμενη από τους:
1. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
3. ΧΑΜΑΝΤΙ ΑΜΠΝΤΟΛΑΔΙΜ ΑΔΑΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
συγκεντρώθηκε για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους
όρους της με αριθμό ΑΔΑΜ : 22PROC009913884 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διεξαγωγής της Δημοπρασίας στις 10:00 π.μ., αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα ( Πινακας 1), προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά».
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Πίνακας 1

Στη συνέχεια ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον
σχετικό κατάλογο μειοδοσίας όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα (Πίνακας 2), προκειμένου
να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες.
Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των σχετικών
εντύπων οικονομικής προσφοράς και ελέγχου ομαλότητας, όπως αυτά παράχθηκαν από το Υποσύστημα
για κάθε έναν από τους ΠΈΝΤΕ (05) προσφέροντες.
Στη συνέχεια, η Ε.Δ. προέβη στην παραγωγή του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
από το Υποσύστημα.
Ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας έχει ως εξής :
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Πίνακας 2

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης του
διαγωνισμού, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων προέκυψε ότι οι οικονομικοί
φορείς, πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης του διαγωνισμού και γίνονται δεκτές στη
συνέχεια της διαδικασίας, πλην όμως οι δύο πρώτοι οικονομικοί φορείς του πίνακα 2 (Μειοδοσίας)
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου
των εκπτώσεων, και σε εφαρμογή της με αρ. 739/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι πρέπει να αιτιολογήσουν την οικονομική
προσφορά τους.
Οι διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώθηκαν στις
01-03-2022.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού επιβεβαίωσε την ισχύ των εγγυητικών επιστολών οι οποίες εκδόθηκαν από
το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας αριθμού εγγυητικής
επιστολής της επίσημης ιστοσελίδας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (www.tsmede.gr) με βάση την παρ.12 άρθρου
26 του Ν.4075/2012.
Οι ενέργειες για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και η ενημέρωση
της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν στις 01-03-2021.
Με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής και τις παραπάνω επισημάνσεις, η Ε.Δ., με την υπ’ αριθμ.
65418/1506/3-3-2022 πρόσκληση της, ειδοποίησε τους οικονομικούς φορείς, «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», για την αιτιολόγηση των Οικονομικών τους προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ε.Δ. και υπέβαλαν εμπρόθεσμα στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ τις αιτιολογήσεις τους. Ο έλεγχος των αιτιολογήσεων ολοκληρώθηκε
στις 12/04/2022 και συντάχθηκε το συνημμένο ΠΡΑΚΤΙΚΟ εξέτασης των αιτιολογήσεων, σύμφωνα με
το οποίο ο οικονομικός φορέας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
δεν δικαιολογεί πλήρως την οικονομική του προσφορά και για τους λόγους που αναφέρονται στο
συνημμένο ΠΡΑΚΤΙΚΟ εισηγείται τα εξής:
Τον αποκλεισμό από την διαγωνιστική διαδικασία του οικονομικού φορέα «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» λόγω μη απόδειξης εύλογου οικονομικού οφέλους
τουλάχιστον 2,5% σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) και την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τον παρακάτω
οριστικό πίνακα 3 μειοδοσίας.
Πίνακας 3
Α/Α Συστήματος :186256
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

245039

2

245207

3

243580

4

241200

Επωνυμία προσφέροντα
«Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»
«Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «AGT
CONSTRUCTIONS A.T.E.»
ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Ανώνυμη
Τεχνική Εταιρεία - Μελετών Κατασκευών - Επιχειρήσεων με δ.τ. "
ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ"
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
MAYCON HELLAS CONSTRUCTION
COMPANY S.A

Ποσοστό
48,10%
31,05%

13,95%

13,00%

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την ανάδειξη ως
προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ
Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 48,10%.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τέσσερα
(4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί στην Οικονομική
Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας..

Πάτρα

13-04-2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΜΑΝΤΙ ΑΜΠΝΤΟΛΑΔΙΜ ΑΔΑΜ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Γνωμοδοτικού Οργάνου Εξέτασης των αιτιολογήσεων των προσφορών
(βάση της υπ΄αριθμ. 739/2021 (ΑΔΑ:9ΜΔ97Λ6-ΖΗΤ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
για το έργο : «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης2021-2022»
Προϋπολογισμός Υποέργου: 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κωδικός Έργου : 2020ΕΠ50100007/02.01
Α.Α.(Εσηδης) : 186256
Στην Πάτρα στις 11-04-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το τριμελές γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης των
αιτιολογήσεων των προσφορών του Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που συστάθηκε με την
υπ΄αριθμ. 739/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., αποτελούμενη από τους:
1) Χρυσανθακόπουλος Χρύσανθος, ως Πρόεδρος
2) Χαριτωνίδης Σπύρος, ως μέλος
3) Χαμαντί Αδαμ, ως μέλος,
συγκεντρώθηκε για τη εξέταση των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα1 :
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1

Α.Α.
καταθ.
244651

2

245039

Α.Α

Επωνυμία Προσφέροντα
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Ε-ΜΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.
Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

Ποσοστό
Έκπτωσης
62,05%
48,10%

Το γνωμοδοτικό όργανο αφού έλαβε υπόψη του :
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
Την εγκύκλιο 9 με αρ. πρωτ.: ΔΝΣβ΄/ οικ 29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5)
Την με αριθμό 739/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΔ97Λ6-ΖΗΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Την με αριθμό 1622/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΓΩ7Λ6-Ξ27) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
Την με αριθμό 65418/1506/3-3-2022 πρόσκλησης της επιτροπής του Διαγωνισμού στις εταιρείες
του ανωτέρω πίνακα 1 για υποβολή αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς τους.
6. Την υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ των οικονομικών
φορέων του ανωτέρω πίνακα 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Διαπίστωσε τα ακόλουθα λάθη – παραλείψεις :
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
1. Για τον υπολογισμό του κέρδους Tο τρίμηνο εκκίνησης είναι το 1ο του 2022 και δεν
έχουν δημοσιευθεί συντελεστές για το τρέχων έτος.
λαμβάνεται υπόψη ποσό αναθεώρησης
Άλλωστε και να προκύψει ποσό για αναθεώρηση θα
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απορροφηθεί για την κάλυψη της ανατίμησης των
υλικών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οικονομική επιβάρυνση της τάξεως των 14.391,51 €.
2. Στη σύνθεση των συνεργείων περιλαμβάνονται
μηχανικός και πέντε άτομα. Τρία στη Πάτρα και από
ένα σε Αγρίνιο και Πύργο.

Στην ΤΣΥ στο άρθρο 5 αναφέρεται: «Οι ώρες των
εργασιών προς άρση των βλαβών της
σηματοδοτικής εγκατάστασης νοούνται οι ίδιες με
τις ώρες λειτουργίας ολόκληρης της σηματοδοτικής
εγκατάστασης ήτοι του κέντρου και κόμβων της
πόλεως Πατρών καθορίζονται κατά αρχή για κάθε
εργάσιμη ημέρα σε 19 ώρες και την Παρασκευή και
το Σάββατο σε 21 ώρες. Κατ’ εξαίρεση στην αμοιβή
του αναδόχου περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση
βλαβών, εποπτεία και έλεγχος της σηματοδοτικής
εγκατάστασης θέτοντας αυτή εξ’ ολοκλήρου ή
μέρους σε λειτουργία όλο το 24ώρο και μάλιστα για
8 ημέρες το έτος. Εκ των οποίων στο εξής
καθορίζονται οι κάτωθι 8 ημέρες: - Κατά τις νύχτες
των 2 τελευταίων Σαββάτων των Απόκρεω. - Την
νύχτα της 24ης Μαρτίου - Την παραμονή του
Πάσχα. - Την νύχτα της 27ης Οκτωβρίου. - Την
νύχτα της 29ης Νοεμβρίου. - Την νύχτα της 24ης
Δεκεμβρίου. - Την νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου.»
Επίσης στο άρθρο 6: «Για την ταχεία άρση των
βλαβών, των συσκευών της προληπτικής
συντήρησης και της αντικατάστασης των λυχνιών ο
ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέτει ειδικευμένο
προσωπικό. Το ως άνω τεχνικό προσωπικό θα
στελεχώνει 3 συνεργεία με τον κατάλληλο
εξοπλισμό που θα είναι εγκατεστημένα στις πόλεις
των Πατρών , Πύργου και του Αγρινίου και θα
αποτελούνται κατ’ ελάχιστο από πέντε (5) άτομα.
Τα ως άνω αναφερθέντα συνεργεία συγκροτούμενα
πρέπει να ενισχύονται κατάλληλα κατά την
εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντηρήσεως.
Επίσης τα συνεργεία πρέπει να ενισχύονται για την
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων, όπως
βροχοπτώσεις, θεομηνίες, γενικές διακοπές
ρεύματος κ.λ.π.»
Από τα πιο πάνω γίνεται σαφές ότι στη Πάτρα τρία
άτομα προσωπικό δεν μπορούν να καλύψουν τις
παραπάνω απαιτήσεις. Επίσης δεν έχουν ληφθεί
υπόψη και οι αμοιβές για νυχτερινή εργασία,
υπερωρίες και αργίες.

3. Για τις υπόλοιπες Η/Μ εργασίες πέραν των εργασιών
προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών,
ενδεικτικά η αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών
με νέους τύπου led (1.800 τεμ), αντικατάσταση ιστών
(80 τεμ) κ.α. αναφέρεται αόριστα «Τα συνεργεία που
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θα απαρτίζουν το έργο, θα αναλάβουν και την
τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού (νέοι σηματοδότες
LED, ιστοί κτλ)», χωρίς να διευκρινίζεται από ποια
συνεργεία και ποιο το κόστος.

4. Δεν έχει υπολογιστεί το κόστος των αποδοχών του
εργατοτεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τους
συντελεστές εργατικής δαπάνης οικοδομικών εργασιών
του ΕΦΚΑ. Υπάρχουν εργασίες οικοδομικές και
χωματουργικές (πχ βαφή ιστών, τομή οδοστρώματος &
πεζοδρομίου, πλακοστρώσεις, φρεάτια, σκυροδέματα,
κ.α.) και οδοποιίας (1.010 τεμάχια πινακίδες).

Στα ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΟΥ έχουν περιληφθεί
<Καταβλητέες εισφορές ΙΚΑ> ποσού 12.080,11 €,
οι οποίες αντιστοιχούν σε αποδοχές 20.697,52 €, οι
οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κόστος του
έργου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οικονομική επιβάρυνση της τάξεως των 20.697,52 €.
5. Παρ’ όλο που αναφέρεται στην αιτιολόγηση ότι: «Η Δεν έχει υπολογισθεί και συμπεριληφθεί το
εταιρεία
μας
θα
χρησιμοποιήσει
ιδιόκτητο μισθολογικό κόστος των χειριστών και οδηγών των
μηχανολογικό εξοπλισμό (καλαθοφόρο όχημα με μηχανημάτων
έργου για τα άρθρα Β-33
χειριστή, μηχανήματα για χωματουργικές εργασίες,
«Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής
γερανός, ασφαλτοκόπτες κτλ) όπου απαιτηθεί..».
σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα» και Β-34
«Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης
υπό
το
πεζοδρόμιο»
προϋπολογισθείσας αξίας 50.000€ πλέον ΓΕ & ΟΕ
18%. Επίσης η δαπάνη του οδηγού/χειριστή του
καλαθοφόρου οχήματος για τις εργασίες που
απαιτούνται σε ύψος
6.
Στο κόστος υλικών δεν έχουν υπολογισθεί τα
υλικά των άρθρων Β-33 και Β-34 (ασφαλτικά, άμμος,
σκυρόδεμα, κ.α) εκτιμωμένη δαπάνη 11.000 €.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οικονομική επιβάρυνση της τάξεως των 11.000,00 €.
7.
Δεν έχουν υπολογισθεί όλες οι κρατήσεις του
έργου: υπέρ ΤΕΕ 0,6% (4.745,69€), υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%
πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου (491,65€) και
υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 0,25% (1.977,37 €) και
συνολικά 7.214,71 €.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οικονομική επιβάρυνση της τάξεως των 7.214,71 €.
8.
Δεν έχει συμπεριληφθεί και υπολογισθεί το
κόστος των εγγυητικών επιστολών Συμμετοχής και
Καλής Εκτέλεσης, εκτιμώμενης δαπάνης 2.500 €
περίπου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οικονομική επιβάρυνση της τάξεως των 2.500,00 €.
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Από την εξέταση των αιτιολογήσεων ο οικονομικός φορέας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν δικαιολογεί εύλογο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 2,5% και προτείνουμε τον
αποκλεισμό του από την διαγωνιστική διαδικασία.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης των αιτιολογήσεων του διαγωνισμού συνέταξε
το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό,
προκειμένου να υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας..

Πάτρα

11-04-2022

ΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΜΑΝΤΙ ΑΜΠΝΤΟΛΑΔΙΜ ΑΔΑΜ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 13-04-2022 Πρακτικό υπ’ αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση
Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 2021-2022», προϋπολογισμός: 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100007/02.01.

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», με μέση έκπτωση 48,10%.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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