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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 975/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 110420/1566/16-04-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 975/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ II Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο θαη Καηαθύξσζε
Απνηειέζκαηνο Γεκνπξαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο 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

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΩΒΟΟ7Λ6-ΔΝΨ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: ΩΒΟΟ7Λ6-ΔΝΨ
Απ. Απόθαζηρ 975 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 113ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε Πξαθηηθνύ II Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο θαη Καηαθύξσζε Απνηειέζκαηνο Γεκνπξαζίαο
ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο 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: 110420/1566/16-04-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ην Πξαθηηθφ ΗΗ ηεο δηελεξγεζείζεο ηελ 16η Αππιλίος 2019 ειεθηξνληθήο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ςνηήπηζη – οδική αζθάλεια- επαπσιακού
οδικού δικηύος Ν. Ηλείαρ (ζε ζςνέσεια ηος π.κ.2013ΔΠ00100014), Τποέπγο: «ςνηήπηζη Οδικού άξονα
Απσαία Ολςμπία -Φπάγμα Αλθειού - Μακπίζια - Κπέζηενα», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.035.000,00 € κεηά
ηνπ Φ.Π.Α, ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα ηνπ Π.Γ.Δ (2018) ηηρ ΑΔΠ 501 (ελάξηζκνο
2014ΔΠ50100001) θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 387/2019 (ΑΓΑ:ΩΘΘ7Λ6-Ο18) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
εγθξίζεθε ην Πξαθηηθφ Η ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αλαδείρζεθε « Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο» ηνπ έξγνπ
ηεο ζέκαηνο ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», κε πξνζθεξζείζα κέζε έθπησζε 30,59%.
2. Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 80011/1068/15.3.2019 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο θνηλνπνηήζεθε, κέζσ
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο ε ππ’ αξηζκ. 387/2019
(ΑΓΑ:ΩΘΘ7Λ6-Ο18) Απφθαζε ηεο Ο.Δ. ηεο Π.Γ.Δ. Καηά ηεο σο άλσ Απφθαζεο δεν ςποβλήθηκαν
πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ εληφο ηεο ηαρζείζαο εκεξνκελίαο.
3. Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΟΙΚ.92392/1275/27.3.2019 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο πξνο ηελ
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ» / Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο έγηλε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ησλ
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άπθπος 23.2-23.10 ηεο Γηαθήξπμεο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
απηψλ ηελ 11ε Απξηιίνπ 2019.
4. Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ»,
ππέβαιε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23.2-23.10 ηεο Γηαθήξπμεο ζηηο 3.4.2019 θαη ψξα 11:41:13, ελψ ζηηο
9.4.2019 θαη ψξα 10:23:47 ππέβαιε θαη ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά/ έγγξαθα. Σα δηθαηνινγεηηθά
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαηαηέζεθαλ θαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο ζηηο 5.4.2019 θαη
10.4.2019 αληηζηνίρσο (αξηζκ. πξση. 104850/1478/5.4.2019 θαη 110420/1566/10.4.2019 ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ.
Ζιείαο).
5. Καηφπηλ ηεο απφ 12/04/2019 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή
Γηεμαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ζπλεδξίαζε ζηηο 16/04/2019 θαη πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ζ Δ.Γ., αξρηθά, έιεγμε ην εκπξφζεζκν ππνβνιήο
ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη, ελ ζπλερεία, κεηά απφ εθηελή έιεγρν απηψλ δηαπίζησζε φηη
πιεξνχληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο σο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 4, παξ.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο.
Σέινο, πξνέβε ζηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθφ ΗΗ, ζην νπνίν ε Δ.Γ. εηζεγείηαη ηελ Καηαθχξσζε Αλάζεζεο
θαηαζθεπήο ηεο ζχκβαζεο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ».
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.4.2, ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Γηαθήξπμεο ζαο απνζηέιινπκε ην
Πξαθηηθφ ΗΗ Γηεμαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο Γεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε ζθνπφ λα
απνθαζίζεηε ζρεηηθά κε ηελ Έγκπιζη αςηού θαη ηελ Καηακύπωζη Ανάθεζηρ θαηαζθεπήο ηεο ζχκβαζεο ζηελ
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», κε πξνζθεξζείζα κέζε έθπησζε 30,59%, ήηνη νηθνλνκηθή
πξνζθνξά πνπ αλέξρεηαη ζηηο πενηακόζιερ εβδομήνηα εννέα σιλιάδερ ηπιακόζια δεκαέξι εςπώ και είκοζι
εννέα λεπηά (579.316,29€) σωπίρ Φ.Π.Α.
Δπίζεο, παξαθαινχκε φπσο εμνπζηνδνηήζεηε ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 6302/60/30-1-2017 Απφθαζε
(ΦΔΚ 211/η. Β΄/30-1-2017).

ΑΔΑ: ΩΒΟΟ7Λ6-ΔΝΨ
Σν πξαθηηθφ ΗΗ έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ II (Έλεγσορ δικαιολογηηικών Πποζωπινού Αναδόσος)
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ 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, ηελ 16η Αππιλίος 2019, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:30, 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:ΨΔ1Θ7Λ6-ΚΨΝ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ., ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε
ζπζηεκηθφ αξηζκφ 79571, αθνχ ιάβακε ππφςε:
1). 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.
2). 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.
3). Σελ απφ 11/01/2019 Γηαθήξπμε Αλνηθηήο Γεκνπξαζίαο ηνπ σο άλσ έξγνπ (AΓΑΜ: 19PROC004322272
2019-01-11).
4). Σνλ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα,
5). Σν απφ 28.2.2019 ζπληαρζέλ Ππακηικό (Ι), γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ.
6). Σελ ππ’ αξηζκ. 387/2019 (ΑΓΑ:ΩΘΘ7Λ6-Ο18) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ην Ππακηικό (Ι) ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ θαη αλαθεξχρζεθε ε
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ» σο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.
7). Σν απφ ππ’αξηζ. πξση. 80011/1068/15.3.2019 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε ην νπνίν
θνηλνπνηήζεθε ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα απφ ην κελνχ
«Δπηθνηλσλία», ε ππ’ αξηζκ. 387/2019 (ΑΓΑ:ΩΘΘ7Λ6-Ο18) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα
ελεκέξσζή ηνπο θαη ηπρφλ ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.
8). Σν γεγνλφο φηη δελ αζθήζεθαλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο σο άλσ Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
9). Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΟΙΚ.92392/1275/27.3.2019 ππόζκληζη πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν γηα ηελ
ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ λνκηκνπνίεζεο ηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 4.2α ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ, πξνο έιεγρν. Γ.Σ.Δ.Π.Δ. ΖΛΔΗΑ 2
10).Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 104850/1478/5.4.2019 αίηεζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ» κε ηελ
νπνία ζπλππέβαιιε, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα πξνο έιεγρν δηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ηα νπνία
είρε ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ
79571, ζηηο 3.4.2019 θαη ψξα 11:41:13, κέζα απφ ην κελνχ «Δπηθνηλσλία».
11). Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 110420/1566/10.4.2019 ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
«ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ» κε ηελ νπνία ζπλππέβαιιε, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πξφζζεηα πξνο έιεγρν δηθαηνινγεηηθά
Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, ηα νπνία είρε ππνβάιεη θαη ειεθηξνληθά ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε
δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 79571, ζηηο 9.4.2019 θαη ψξα 10:23:47, κέζα απφ ην κελνχ
«Δπηθνηλσλία».
Ζ Δπηηξνπή πξνρψξεζε πξσηίζησο ζηνλ έιεγρν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ
Πξνζσξηλφ Αλάδνρν. Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά είραλ ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο αθνχ σο θαηαιεθηηθή

ΑΔΑ: ΩΒΟΟ7Λ6-ΔΝΨ
εκεξνκελία ππνβνιήο απηψλ είρε νξηζηεί ε 11η Αππιλίος 2019 θαη απηά ππνβιήζεθαλ ζηηο 3.4.2019 θαη ζηηο
9.4.2019.
Δλ ζπλερεία, ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ζπλνιηθά, απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα:
1). Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Γ15/27618/29.3.2018 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ ηεο Δηαηξείαο κε
αξηζκφ 8249, κε ρξφλν ηζρχνο κέρξη 31.5.2019.
2). Σελ κε αξηζκ. πξση. Γ24/8202/2018 Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ γηα πκκεηνρή ζε Γεκνπξαζίεο Γεκνζίσλ
έξγσλ ηεο Δπηρείξεζεο ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ, κε αξηζκφ ΜΔΔΠ 8249 θαη ρξφλν ηζρχνο κέρξη 22.6.2019.
3). Σηο ππ’ αξηζκ. 66196404 θαη 66464448 Βεβαηψζεηο ηεο ΑΑΓΔ κε ρξφλνπο ηζρχνο 28.2.2019 θαη 29.4.2019,
αληηζηνίρσο.
4). Σηο ππ’αξηζκ.76491 θαη 156382 Βεβαηψζεηο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ηεο εηαηξείαο ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ, κε
ρξφλν ηζρχνο 14.3.2019 (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο) θαη 26.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε), αληηζηνίρσο.
5). Σηο ππ’ αξηζκ. 22/29.1.2019 θαη 61/1.4.2019 Αζθαιηζηηθέο Δλεκεξφηεηεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ
ΔΦΚΑ, κε ρξφλνπο ηζρχνο 28.2.2019 (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο) θαη 1.5.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε),
αληηζηνίρσο.
6). Σελ ππάξηζκ.πξση.359238/9551/16.11.2018 Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Καηαζθεπή
Αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ πνηακνχ Αιθεηνχ, Ννκνχ Ζιείαο.
7). Σελ ππάξηζκ.πξση.378629/30.11.2019 Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: πκπιεξσκαηηθά έξγα
απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζήζεσλ ζηνλ Δπαξρηαθφ Γξφκν Πχξγνπ- Οηλφεο.
8). Σελ ππάξηζκ.πξση.398881/13.12.2018 Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Απνθαηάζηαζε
θαηνιίζζεζεο επί ηεο Δπαξρηαθήο Οδνχ Μηξάθα- Λάια- 111 Δ.Ο., ζηελ ζέζε «Καδάλη», Ν. Ζιείαο.
9). Σν ππ’ αξηζκ. 790363.11382018 έγγξαθν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο, ηκήκα Μεηξψνπ / Τπεξεζία ΓΔΜΖ
ΠΔΡΊ Γεληθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο εηαηξείαο «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ».
10). Σνπο απφ 20.2.2019 (ρξφλνο δεκνπξαζίαο) θαη 3.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε) Πίλαθεο έξγσλ ηεο
εηαηξείαο «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ»
11). Σνπο απφ 20.2.2019 (ρξφλνο δεκνπξαζίαο) θαη 3.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε) Πίλαθεο
Ολνκαζηηθνπνίεζεο Μεηνρψλ ηεο εηαηξείαο «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ»
12). Πξαθηηθφ απφ 29.1.2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γ.. ηεο ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ γηα ηελ δεκνπξαζία ηνπ ζέκαηνο.
13). Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ, φηη δελ
εθθξεκεί αίηεζε γηα λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη πεξί κε ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, κε αξηζ. πξση.
2014/28.3.2019 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζιείαο.
14). Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ππαγσγήο ηεο ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, κε αξηζκ. πξση. 54/28.3.2019
ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζιείαο.
15). Πηζηνπνηεηηθφ πεξί αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θιπ, κε αξηζκ. πξση. 83/28.3.2019 ηνπ Πξσηνδηθείνπ
Ζιείαο.
16). Σελ ππ’αξηζκ.118/28.3.2019 Έλνξθε Βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο α) πξνζηίκνπ απφ ην ψκα
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη β) απφ ηα αξκφδηα εθιεθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
17). Σν ππ’αξηζκ.28.3.2019 έγγξαθν ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
18). Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ Βαζίιεηνπ Παλαγνχιε, κε αξηζ. πξση. 126522/1.4.2019.
19). Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο Σζίηνπ Γηαλλνχιαο,κε αξηζ. πξση. 126540/1.4.2019.
20). Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο Πεηξνπνχινπ Νίθεο, κε αξηζ. πξση.126561/1.4.2019.
21). Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο Αθξηβήο Καηζηαδξάκε, κε αξηζ. πξση.126568/1.4.2019.
22). Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καηζηαδξάκε, κε αξηζ. πξση.4672/29.3.2019.
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23). Σηο απφ 20.2.2019 (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο) θαη 3.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
Γ/λσλ πκβνχινπ θ.Βαζίιε Παλαγνχιε φηη ην αλεθηέιεζην ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα
αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην άξζξν 20, παξ.4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη.
24). Σηο απφ 20.2.2019 (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο) θαη 3.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
Γ/λσλ πκβνχινπ θ.Βαζίιε Παλαγνχιε φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ
8 ηνπ Ν.3310/2005 (Δζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ).
25). Σηο απφ 20.2.2019 (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο) θαη 3.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
Γ/λσλ πκβνχινπ θ.Βαζίιε Παλαγνχιε φηη δελ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ
22.4.Α.
26). Σηο απφ 20.2.2019 (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο) θαη 3.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
Γ/λσλ πκβνχινπ θ.Βαζίιε Παλαγνχιε φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ απφθαζε
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΔΑ: ΩΒΟΟ7Λ6-ΔΝΨ
27). Σηο απφ 20.2.2019 (εκεξνκελία δεκνπξαζίαο) θαη 3.4.2019 (κεηά απφ πξφζθιεζε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
Γ/λσλ πκβνχινπ θ.Βαζίιε Παλαγνχιε φηη δελ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22
ηεο Γηαθήξπμεο.
28). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 43/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηελ θα Σζνχλε Ησάλλα ηνπ Νηθνιάνπ.
29). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 44/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηελ θα Πεηξνπνχινπ Νίθε ηνπ Ησάλλε.
30). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 45/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηνλ θ. Παλαγνχιε Βαζίιε ηνπ Νηθνιάνπ.
31). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 46/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηελ θα Γηαλλνχια Σζίηζνπ ηνπ Φψηε.
32). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 47/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηνλ θ. Ησάλλε πειηφπνπιν ηνπ Γεσξγίνπ.
33). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 48/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηνλ θ. Κνθθηλίδε Αλησλίνπ ηνπ Κπξηάθνπ.
34). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 49/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.9.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηνλ θ. ηακαηνγηαλλφπνπιν Γεψξγην ηνπ
Ησάλλε.
5). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 50/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηνλ θ. Καηζηαδξάκε Φψηην ηνπ Κπξηάθνπ.
36). Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 51/19.3.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 19.4.2019) Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Μνλάδαο ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηνλ θ. Αλδξνπηζφπνιν Κσλζηαληίλν ηνπ Αλδξέα.
37). Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Β470/1334/10.1.2019 Βεβαίσζε ηνπ ΑΣΔ.
38). Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 119/767/11.1.2019 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 31/12/2019) Βεβαίσζε ηνπ ΣΔΔ, Σκήκα
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο φζν αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αγσγή ησλ κειψλ ηεο
ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ ή θαηαδηθαζηηθήο ηνπο απφθαζεο εηο βάξνο ηνπο γηα βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
39). Σελ ππάξηζκ.πξση.409376/5251/19.12.2018 Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Απνθαηάζηαζε
Καηνιίζζεζεο ζηε Υ.Θ. 17+150- 17+300 ηεο Δ.Ο. Κξέζηελα – Μπαξαθίηηθα.
40). Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 604072/5.12.2018 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 4.6.2019) Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηνπ έξγνπ «Καζαξηζκφο – πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ
ζε πνηακνχο θαη ρεηκάξξνπο Ν. Ζιείαο».
41). Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 604097/5.12.2018 (ρξφλνο ηζρχνο κέρξη 4.6.2019) Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο
Δλεκεξφηεηαο ηνπ έξγνπ «Αγξνηηθή Οδνπνηία ησλ Σ.Γ. Βνπλάξγνπ – Καηζαξνχ- Φσλαίηηθα- Αγ. Απφζηνινη».
Μεηά ηνλ έιεγρν φισλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηαπίζησζε φηη:
α). Σα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) είλαη αθξηβή.
β). Έρνπλ ππνβιεζεί λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ηφζν ειεθηξνληθά φζν ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππα ή
αληίγξαθα), ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
γ). Απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, λνκίκσο απνδεηθλχεηαη φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πληποί ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, φπσο
έρνπλ θαζνξηζηεί θαη πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο.
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Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ,
1) Κάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», θαη
2) Δηζεγείηαη, νκφθσλα, πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Δ. ηελ θαηαθχξσζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο
ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πενηακόζιερ εβδομήνηα εννέα
σιλιάδερ ηπιακόζια δεκαέξι εςπώ και είκοζι εννέα λεπηά (579.316,29€) σωπίρ ΦΠΑ, ήηοι ποζοζηό μέζηρ
έκπηωζηρ 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 ΗΗ (ειεθηξνληθφ αξρείν) σο «εζσηεξηθφ» κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «επηθνηλσλία» ηνπ
ππνζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4.2.δ ηεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν θαη ππέγξαςε σο αθνινχζσο:
ΠΤΡΓΟ 16/04/2019
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ__

ΑΔΑ: ΩΒΟΟ7Λ6-ΔΝΨ
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».
 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)

ΑΔΑ: ΩΒΟΟ7Λ6-ΔΝΨ
 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: 110420/1566/16-04-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1.

Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό II 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.

Καηαθπξώλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ»,

κε πξνζθεξζείζα κέζε έθπησζε 30,59%, ήηνη νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ αλέξρεηαη ζηηο
πενηακόζιερ εβδομήνηα εννέα σιλιάδερ ηπιακόζια δεκαέξι εςπώ και είκοζι εννέα λεπηά
(579.316,29 €) σωπίρ Φ.Π.Α.
3.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο

ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ 6302/60/30-1-2017 Απόθαζε (ΦΔΚ
211/η. Β΄/30-1-2017).

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

