Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.09 10:26:38
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΓ8Τ7Λ6-ΔΡ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 673/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/169068/938/03-06-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
Πρακτικών Ι(α) και Ι(β) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμός: 45.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Τεχνικό - Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
χρηματοδοτείται από ΚΑΠ /Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.: 2021ΚΑΠ1411000. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/165972/2441/02-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Σας στέλνουμε συνημμένα τα Πρακτικά (Ια) και (Ιβ) της Επιτροπής Διεξαγωγής (εφεξής Ε.Δ.) της ανοικτής
ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που πραγματοποιήθηκε στις 14-01-2022, για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου του θέματος (κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1455/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΖΜ7Λ6-46Ι) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας) και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την υπ’ αριθμ. 383/06-04-2021 (ΑΔΑ: 69ΥΥ7Λ6-Ν7Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με την
οποία εγκρίθηκε το Επενδυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΔΕ έτους 2021 χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ και στο
οποίο περιλαμβάνεται και το έργο του θέματος με ενάριθμο 2021ΚΑΠ1411000
2. Με την υπ’αριθμ. πρωτ.. 310939/5402/2-11-2021 (ΑΔΑ:69ΦΧ7Λ6-0ΛΔ) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας
εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
3. Με την υπ’αριθμ. 1455/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΖΜ7Λ6-46Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης και ο τρόπος ανάθεσης του έργου: «Επισκευαστικές
εργασίες στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας», με ανοικτή ηλεκτρονική
δημοπρασίας κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
4. Η από 16-12-2021 Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΑΔΑΜ:
21PROC009759115) και η από 16-12-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009758614) Διακήρυξη αυτής (διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ) αναρτήθηκαν νόμιμα στο ΚΗΜΔΗΣ.
5. Η από 16-12-2021 Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (ΑΔΑ:Ω2537Λ6-ΣΚΔ) και δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις
εφημερίδες: Πατρίδα (εβδομαδιαία) & Πατρίδα (ημερήσια), Πρώτη και Πρωινή.
6. Με το υπ’ αριθμ. 387733/6578/28-12-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Ηλείας, έγινε κλήση των μελών για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
7. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε στις 14-1-2022 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
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8. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου προσφοράς και ηλεκτρονικής αποσφράγισης
/αξιολόγησης/έγκρισης πρακτικού έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της Διακήρυξης.
9. Κατά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κατάθεσαν φάκελο προσφοράς έξι (6) οικονομικοί φορείς, οι προσφορές
των οποίων έγιναν αποδεκτές από την Ε.Δ., κατόπιν του ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών αυτών και
κάλυψης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Αναλυτικά η σειρά κατάταξης κατά
σειρά μειοδοσίας των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων και τα υποβληθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται
στον Πίνακα ΙΙ του Πρακτικού Ι(α).
10.Εν συνεχεία η Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του ν. 4782/2021, και επιπρόσθετα την υπ΄αριθμ. 739/2021 (ΑΔΑ:9ΜΔ97Λ6-ΖΗΤ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ., εξέτασε το εάν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων
τεκμαίρονται ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης
στο οποίο αναφέρεται ότι: «Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν» και δεδομένου του γεγονότος ότι:
Α)ο μέσος όρος του συνόλου των αποδεκτών προσφορών ανέρχεται στο 27,86%
(38,77%.+37,65%.+28,1.4%+23,37%.+22,00%.+17,21%.)/6=27,86%.
Β) η υποβληθείσα προσφορά του πρώτου συμμετέχοντα (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ), κατά σειρά μειοδοσίας, είναι
38,77%%, ήτοι εμφανίζει απόκλιση από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων κατά 10,91%, η Ε.Δ. έκρινε
ότι η προσφορά αυτή τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή και απαίτησε από την πρώτη (1), κατά σειρά
μειοδοσίας, κατασκευαστική εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ» να εξηγήσει την τιμή που προτείνει στην
προσφορά της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης,
στα παρακάτω:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων
υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή
των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,
Ορίζεται ρητά ότι οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό των
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρον διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές
συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθόλη την διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης.
11.Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 53681/621/22-2-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας διαβιβάστηκε πρόσκληση
της Ε.Δ. προς την κατασκευαστική εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ» μειοδότρια του έργου του θέματος να
εξηγήσει την τιμή που προτείνει στην προσφορά της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών,
σύμφωνα και με το άρθρο 88 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του ν. 4782/2021.
12.Η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ» υπέβαλε τις σχετικές εξηγήσεις στις
14-03-2022 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι εμπρόθεσμα.
13.Στη συνέχεια με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 104773/1476/8-4-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κλήθηκε η
Ε.Δ. σε νέα συνεδρίαση την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00π.μ. με σκοπό την συνέχιση της
ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου του έργου του θέματος, οπότε και συντάχθηκε το
Πρακτικό Ι(β), με το οποίο πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των στοιχείων επεξηγήσεων και αποδεικτικών
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία υποβλήθηκαν από τον
υποψήφιο ανάδοχο με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ» και κρίθηκε ικανοποιητική η αιτιολόγηση της
χαρακτηρισμένης ως «ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς».
14.Τελικά και σύμφωνα με το Πρακτικό Ι(β) η Ε.Δ. εισηγείται ομόφωνα :
Α. την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ», ο οποίος
κατέθεσε πλήρη αιτιολόγηση η οποία κρίθηκε ικανοποιητική.
Β. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ» ως Προσωρινού Αναδόχου ανάθεσης
κατασκευής του έργου με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Ηλείας», με παραδεκτή οικονομική προσφορά Είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και
δώδεκα λεπτά (23.798,12 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα οκτώ και εβδομήντα επτά τοις
εκατό (38,77%).
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση των Πρακτικών (Ια) και (Ιβ) της
Επιτροπής Διεξαγωγής της ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του
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έργου: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας»,
προϋπολογισμού : 45.000,00 € με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από το ΚΑΠ 2021, με Κωδ. Έργου 2021ΚΑΠ1411000
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ»
με οικονομική προσφορά Είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (23.798,12 €)
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα οκτώ και εβδομήντα επτά τοις εκατό (38,77%)
Τα Πρακτικά Ι(α) και Ι(β) έχουν ως εξής:
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι(α) και Ι(β) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες
στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμός: 45.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό - Επενδυτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
χρηματοδοτείται από ΚΑΠ /Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.: 2021ΚΑΠ1411000.

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ» με οικονομική
προσφορά 23.798,12€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης 38,77%.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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