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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 387/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.67107/854/4.3.21019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 387/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ I Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε
Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε – νδηθή αζθάιεηα- επαξρηαθνύ νδηθνύ
δηθηύνπ Ν. Ηιείαο (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ.2013ΔΠ00100014), Τπνέξγν: «πληήξεζε Οδηθνύ άμνλα
Αξραία Οιπκπία - Φξάγκα Αιθεηνύ -Μαθξίζηα -Κξέζηελα», πξνϋπνινγηζκνύ: 1.035.000,00 € κε
Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ: 387/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 26ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο ζώμα
ζςμθώνηζε ομόθωνα κε ηίηιν: «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ I Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε
Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε – νδηθή αζθάιεηα - επαξρηαθνύ νδηθνύ
δηθηύνπ Ν. Ηιείαο (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ.2013ΔΠ00100014), Τπνέξγν: «πληήξεζε Οδηθνύ άμνλα
Αξραία Οιπκπία -Φξάγκα Αιθεηνύ -Μαθξίζηα -Κξέζηελα», πξνϋπνινγηζκνύ: 1.035.000,00 € κε
Φ.Π.Α.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.67107/854/4.3.21019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:
αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ην πξαθηηθφ ηεο δηελεξγεζείζεο ηελ 27ε /2/2019 δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ: «πληήξεζε – νδηθή αζθάιεηα- επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Ν. Ζιείαο (ζε ζπλέρεηα ηνπ
π.θ.2013ΔΠ00100014), Τπνέξγν: «πληήξεζε Οδηθνχ άμνλα Αξραία Οιπκπία -Φξάγκα Αιθεηνχ -Μαθξίζηα Κξέζηελα», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.035.000,00 € κεηά ηνπ Φ.Π.Α, ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα ηνπ
Π.Γ.Δ (2018) ηεο ΑΔΠ 501 (ελάξηζκνο 2014ΔΠ50100001) θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 110296/18.10.2018 (ΑΓΑ: Φ07465ΥΗ8-7ΔΦ) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο έγηλε ηξνπνπνίεζε κε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ ζην Π.Γ.Δ. ζηε ΑΔΠ501
κε θσδηθφ 2014ΔΠ50100001, ζην πνζφ ησλ 31.300.000,00€ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 12.000.000,00 € ηνπ αξρηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ππνέξγν κε ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.
2. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 209/2018 (ΑΓΑ:66Μ67Λ6-ΠΡΠ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ.
εγθξίζεθε ν ηξφπνο αλάζεζεο ελλέα (9) ππνέξγσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ην ππνέξγν κε ηίηιν:
«πληήξεζε Οδηθνχ άμνλα Αξραία Οιπκπία -Φξάγκα Αιθεηνχ - Μαθξίζηα - Κξέζηελα», ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«πληήξεζε – νδηθή αζθάιεηα- επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Ν. Ζιείαο (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ.2013ΔΠ00100014)» κε
αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ (άξζξν 5, παξ.α ηνπ Ν.4412/2016) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή.
3. Με ηελ αξηζκ. πξση. ΟΗΚ.344476/4358/7.11.2018 (ΑΓΑ: 6ΓΗΦ7Λ6-ΖΓ6) Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ
Έξγσλ ηεο Π.Δ Ζιείαο, εγθξίζεθε ε κειέηε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζπληάρζεθε ζηηο 7.11.2018.
4. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2900/2018 (ΑΓΑ: 73847Λ6-Λ90) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
εγθξίζεθαλ ε Γεκνπξάηεζε θαη νη φξνη δεκνπξάηεζεο ηνπ αλσηέξσ ππνέξγνπ κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε
«επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο».
5. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2919/2018 (ΑΓΑ: ΦΔ1Θ7Λ6-ΚΦΝ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
6. Ζ Δπξσπατθή Πξνθήξπμε ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο γηα ην έξγν κε ηίηιν ηνπ ζέκαηνο, κε
αξηζκ.πξση.ΟΗΚ.10004/104, αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ: 19PROC004322082 2019-01-11), ην πιήξεο
θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, κε αξηζκ.πξση.ΟΗΚ.10004/104, αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ: 19PROC004322272
2019-01-11) θαη ε Πεξίιεςε, κε αξηζκ.πξση.ΟΗΚ.10268/105/11.1.2019 αλαξηήζεθε Γηαχγεηα (ΑΓΑ: 6ΚΖΖ7Λ6879).
7. Ζ Πξνθήξπμε ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο δεκνζηεχζεθε, λφκηκα, ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εθεκεξίδεο: Παηξίδα, Παηξίδα ηεο Γεπηέξαο, Πξψηε θαη Πξσηλή.
8. Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 6607/59/22.1.2019 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο έγηλε θιήζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.
9. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27
Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ψξα 11:00π.κ.
10. ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ είραλ ππνβάιεη πξνζθνξά ηξεηο (3) δηαγσληδφκελνη, ζχκθσλα θαη
κε ηνλ Καηάινγν πκκεηερφλησλ, σο απηφο παξήρζε απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αξρηθά
πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ
«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά». Δλ ζπλερεία, πξνέβε θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο
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αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. ε επφκελν ζηάδην ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ νινθιήξσζε ηνλ έιεγρν ησλ Σππηθψλ Γηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο
εγθπξφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο απηψλ. Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη γίλνληαη απνδεθηνί.
11. Σέινο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, νκφθσλα, ελέθξηλε ην Πξαθηηθφ Η ην νπνίν θαη έθιεηζε ζηηο 28/02/2019. Με
ην Πξαθηηθφ Η, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ αλάδεημε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ»
σο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, κε πξνζθεξζείζα κέζε έθπησζε 30,59%.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο απνζηέιινπκε ην Πξαθηηθφ Η Γηεμαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, κε ζθνπφ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε απηνχ θαη ηελ αλάδεημε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο
εηαηξείαο «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», σο Πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε πξνζθεξζείζα κέζε έθπησζε 30,59%.
Σν πξαθηηθφ αλαθέξεη ηα εμήο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ I
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ
Σος Τποέπγος
«ςνηήπηζη Οδικού άξονα Απσαία Ολςμπία -Φπάγμα Αλθειού -Μακπίζια -Κπέζηενα»,
Σος Έπγος
«ςνηήπηζη – οδική αζθάλεια- επαπσιακού οδικού δικηύος Ν.Ηλείαρ (ζε ζςνέσεια ηος
π.κ.2013ΔΠ00100014)».
Πποϋπολογιζμού : 1.035.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ηνλ Πχξγν ζήκεξα, ηελ 27η Φεβποςαπίος 2019, εκέξα Σεηάπηη, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
Δ..Ζ.Γ.Ζ.., νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ:
1) ηαζινόποςλορ Παναγιώηηρ, Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, σο Πξφεδξνο
2) ηεθανία Καλάκος, T.E. Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, σο κέινο
3) Ανηώνιορ Γπίλιαρ, Π.Δ. Γεσπνλίαο ζην Γήκν Εαράξσο, σο κέινο
πνπ απνηεινχκε ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο, βάζεη ηεο ππ’αξηζκ. 2919/2018 (ΑΓΑ:ΦΔ1Θ7Λ6ΚΦΝ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ., ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ
79571, αθνχ ιάβακε ππφςε:
α) Σελ ππ’αξηζκ. 209/2018 (ΑΓΑ:66Μ67Λ6-ΠΡΠ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ν ηξφπνο αλάζεζεο ελλέα (9) ππνέξγσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ην ππνέξγν κε ηίηιν:
«ςνηήπηζη Οδικού άξονα Απσαία Ολςμπία -Φπάγμα Αλθειού -Μακπίζια -Κπέζηενα», ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:
«ςνηήπηζη – οδική αζθάλεια- επαπσιακού οδικού δικηύος Ν.Ηλείαρ (ζε ζςνέσεια ηος
π.κ.2013ΔΠ00100014)» κε αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ (άξζξν 5, παξ.α ηνπ Ν.4412/2016) θαη
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή.
β)Σελ ππ’αξηζκ. 2900/2018 (ΑΓΑ:73847Λ6-Λ90) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ε Γεκνπξάηεζε θαη νη φξνη δεκνπξάηεζεο ηνπ ηδίνπ ππνέξγνπ κε ην ζχζηεκα
πξνζθνξάο κε «επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο» θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά» κε βάζε ηελ ηηκή.
γ) Σελ απφ 11/01/2019 Γηαθήξπμε Αλνηθηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ σο άλσ έξγνπ (AΓΑΜ: 19PROC004322272 201901-11).
δ) Σνλ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα,
ε) Σν γεγνλφο φηη, ε ρεηξίζηξηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, Αζαλαζία Παλαγησηνπνχινπ Πνιηηηθφο Μεραληθφο
Π.Δ, ππάιιεινο ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ ππφςε έξγνπ, αλάξηεζε ηνλ θάησζη θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ:
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
Α/Α
Δπυνςμία Πποζθέπονηα
Υπόνορ Τποβολήρ Πποζθοπάρ
1

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΑ

21/02/2019 10:12:33

2

ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΑΚΟΤΝΗ ΑΝΧΝΤΜΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ με δ.η. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΣΡΧΝ

21/02/2019 10:38:46

3

ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ

21/02/2019 14:09:13

[4]
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φπσο απηφο παξήρζε απφ ην ζχζηεκα, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ» θαη ηνλ
θνηλνπνίεζε κέζα απφ ην κελνχ «Δπηθνηλσλία» ζηνπο πξνζθέξνληεο, πξνβήθακε ζηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.1
ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα:
Αξρηθά, έγηλε ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ
«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά». Δλ ζπλερεία, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ»,
αλαξηήζεθε ν ζρεηηθφο Πίλαθαο πκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά Μεηνδνζίαο, θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνπο πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο κέζα απφ ην κελνχ «Δπηθνηλσλία», πξνθεηκέλνπ απηνί λα ιάβνπλ γλψζε.
Αθνινχζσο, πξνβήθακε θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ
επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ
αξρείνπ, κέζα απφ ην ππνζχζηεκα.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζε πξνζθεξζείζα έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ),
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ Ν. 4412/2016
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, θαηαρσξήζεθαλ, θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην παξφλ πξαθηηθφ σο θάησζη:
ΠΙΝΑΚΑ Ι (καηά ζειπά μειοδοζίαρ)

ΗΜΑΝΗ /
ΑΦΑΛΔΙΑ

3

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΑΚΟΤΝΗ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ με δ.η.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΣΡΧΝ

ΑΦΑΛΣΙΚΑ

2

ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ

ΟΓΟΣΡΧΙΑ

1

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ
ΑΝΟΙΚΣΗ
ΟΓΟΠΟΙΙΑ

Α/Α

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

26%

26%

26%

33%

26%

35%

35%

33%

30%

29%

29%

29%

29%

28%

29%

Μέζη
Έκπηυζη

30,59 %
29,97 %

29,00 %

Μεηά ηα αλσηέξσ, έγηλε ε εθθίλεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε.
ηε ζπλέρεηα, νινθιεξψζεθε ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη θαηεγξάθε ζην
παξφλ πξαθηηθφ (Πίλαθαο ΗΗ) ε επσλπκία ησλ πξνζθεξφλησλ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο.
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ΝΑΙ

26

26

e-41185

ΣΜΔΓΔ

16.693,55

ΝΑΙ

35

35

e-41618

ΣΜΔΓΔ

16.700,00

ΝΑΙ

29

29

[6]

26

33

29

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ
ΓΙΚΑΙ/ΚΧΝ

16.700,00

ΟΜΑΓΑ Σ

ΣΜΔΓΔ

ΟΜΑΓΑ Δ

e-40035

ΟΜΑΓΑ Γ

ΟΜΑΓΑ Β

3η

ΟΜΑΓΑ Α

3.

ΑΝΣΧΝΗ ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΑΚΟΤΝΗ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ με δ.η. ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΣΡΧΝ

ΔΔΔ

4η

ΠΟΟ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ

2.

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΑ

ΠΙΣΧΣΙΚΟ
ΙΓΡΤΜΑ

5η

ΔΠΙΜΔΡΟΤ
ΠΟΟΣΑ
ΔΚΠΣΧΗ ΔΠΙ %

ΑΡΙΘΜΟ.
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ

ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ

ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΟΓΟΠΟΙΙΑ

1.

ΟΓΟΠΟΙΙΑ

ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ / ΔΝΧΗ

ΣΑΞΗ

Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΣΤΥΙΟ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 24.2 ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΜΔΗ ΔΚΠΣΧΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ

33

26

30,59%

ΝΑΙ

30

28

29,97%

ΝΑΙ

29

29

29,00%

ΝΑΙ
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Απφ ηνλ έιεγρν ησλ Σππηθψλ Γηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δηαπηζηψζεθε φηη
φινη νη δηαγσληδφκελνη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα κε απνηέιεζκα ηελ απνδνρή απηψλ.
Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδφκελσλ. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ζχλνιν ησλ ζπλεκκέλσλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ είραλ εθδνζεί απφ ην ΣΜΔΓΔ, ν έιεγρνο ηεο γλεζηφηεηαο απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απζεκεξφλ
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΣΜΔΓΔ πεξί ειέγρνπ γλεζηφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο.
Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε ε εγθπξφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
ζπκκεηνρήο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο, νκφθσλα,
Διζηγείηαι
Σελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Πξαθηηθνχ Η θαη ηελ Αλάδεημε σο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηελ θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πενηακόζιερ εβδομήνηα εννέα σιλιάδερ ηπιακόζια
δεκαέξι εςπώ και είκοζι εννέα λεπηά (579.316,29 €) συπίρ ΦΠΑ, ήηοι ποζοζηό μέζηρ έκπηυζηρ ηπιάνηα
και πενήνηα εννέα ηοιρ εκαηό (30,59%).
Σέινο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμνπζηνδφηεζε ηελ Πξφεδξν ηεο λα ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο
έγθξηζε ην παξφλ Πξαθηηθφ Η (ειεθηξνληθφ αξρείν) σο «εζσηεξηθφ» κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «επηθνηλσλία» ηνπ
ππνζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4.1 ηεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν θαη ππέγξαςε σο αθνινχζσο.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 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
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο 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 Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ 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
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
[7]
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΙΚ.67107/854/4.3.21019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό I Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε – νδηθή

αζθάιεηα - επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ Ν. Ηιείαο (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ. 2013ΔΠ00100014),
Τπνέξγν: «πληήξεζε Οδηθνύ άμνλα Αξραία Οιπκπία - Φξάγκα Αιθεηνύ - Μαθξίζηα Κξέζηελα», πξνϋπνινγηζκνύ: 1.035.000,00 € κε Φ.Π.Α.
2.

Αλαδεηθλύεη Πξνζσξηλό Αλάδνρν ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», κε

νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεληαθόζηεο εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο ηξηαθόζηα δεθαέμη επξώ θαη είθνζη
ελλέα ιεπηά (579.316,29 €) ρσξίο Φ.Π.Α., ήηνη πνζνζηό κέζεο έθπησζεο ηξηάληα θαη πελήληα
ελλέα ηνηο εθαηό (30,59%).
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ
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