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Απ. Ππωη: 186555/1897
ΠΡΟ: Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1536/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 177266/2837/12.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1536/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Ι-α Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε
Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Καζαξηζκόο
πθηζηάκελσλ

–

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε

αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ζε πνηακνύο θαη ρείκαξξνπο Ν. Ηιείαο

Τπνέξγν:

Καζαξηζκόο βιάζηεζεο, άξζε θεξηώλ πιηθώλ, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ
αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ζε πνηακνύο θαη ρεηκαξξνπο Ν. Ηιείαο έηνπο 2019-2020 πξνππ.
4.000.000,00€ κε ην ΦΠΑ Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ)
2018, ζηε ΑΔΠ501 κε Κσδηθό Έξγνπ 2016ΔΠ50100002», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 9ΟΜΒ7Λ6-9ΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 23/2019 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
9ε Ινπιίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 203393/2100/5.7.2019
λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. ύξκνο Γεώξγηνο- 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 ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη Καπξάινο ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν θ. ηξαθόπννπινο ση. Αλαζηάζηνο γηα ην 1 ν
ζέκα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε.
Δπίζεο γηα ην ζέκα 64ν ηεο Ηκεξήζηα Γηάηαμεο παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Υξήζηνο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γνκώλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ,
νπξνύλεο Αλδξέαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ θαη Πξόεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο

Γηαγσληζκνύ

ηνπ

έξγνπ

ΔΡΓΑΙΔ

ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΔΙΟΤ, Π.Δ. ΗΛΔΙΑ ΔΣΟΤ 2017-2018»,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.000.000,00 € θαη ν Σδακαινύθαο Θεόδσξνο, λνκηθόο εθπξόζσπνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΔΣΔ»
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1536/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 2ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Ι-α Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν: Καζαξηζκόο – πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθώλ
έξγσλ ζε πνηακνύο θαη ρείκαξξνπο Ν. Ηιείαο Τπνέξγν: Καζαξηζκόο βιάζηεζεο, άξζε θεξηώλ
πιηθώλ, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ζε πνηακνύο θαη
ρεηκάξξνπο Ν. Ηιείαο έηνπο 2019-2020, πξνππ. 4.000.000,00 € κε ην Φ.Π.Α., Πεγή
Υξεκαηνδόηεζεο: Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 2018, ζηε ΑΔΠ501 κε Κσδηθό
Έξγνπ 2016ΔΠ50100002».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 177266/2837/12.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ην πξαθηηθφ Η-α ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Καθαπιζμόρ –
ςνηήπηζη και αποκαηάζηαζη ςθιζηάμενυν ανηιπλημμςπικών έπγυν ζε ποηαμούρ και σείμαπποςρ Ν.
Ζλείαρ, Τποέπγο: Καθαπιζμόρ βλάζηηζηρ, άπζη θεπηών ςλικών, ζςνηήπηζη και αποκαηάζηαζη
ςθιζηαμένυν ανηιπλημμςπικών έπγυν ζε ποηαμούρ και σειμαπποςρ Ν. Ζλείαρ έηοςρ 2019-2020 πποςπ.
4.000.000€ με ηο ΦΠΑ Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2018, ζηε
ΑΔΠ501 κε Κσδηθφ Έξγνπ 2016ΔΠ50100002 θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ηε κε απιθ. ππυη. 110296/18-10-2018 (ΑΓΑ: Φ07465ΥΗ8-7ΔΦ) Απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππφ δεκνπξάηεζε ππνέξγνπ ζηε ΑΔΠ 501 κε θσδηθφ έξγνπ:
2016ΔΠ50100002. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2018
2. Με ηελ ςπ. απιθ.219/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα:
«Έγθξηζε ηξφπνπ αλάζεζεο ελφο (1) ππνέξγνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: « Καζαξηζκφο – πληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε πνηακνχο θαη ρείκαξξνπο Ν.Ζιείαο» ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 5.000.000,00€ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΑΔΠ 501, 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 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016»
3. Με ηελ απιθμ. ππυη. 9242/94/10-1-2019 (ΑΓΑ: Χ9ΑΝ7Λ6-ΧΘΓ) Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Δ Ζιείαο, εγθξίζεθε ε κειέηε ηνπ έξγνπ
4. Δπίζεο, κε ηελ ςπ’απιθμ. 5/2019 (ΑΓΑ:ΦΡ667Λ6-3Σ8) 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 ηην ςπ’ απιθμ. 485/2019 (ΑΓΑ:96Γ67Λ6-6ΥΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, δηαηππσζείζα ζην πξαθηηθφ 9/2019 απηήο, απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο
δηεμαγσγήο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ
6. Ζ Πξνθήξπμε ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο γηα ην έξγν κε ηίηιν ηνπ ζέκαηνο, κε απιθμ.ππυη.34248/373/1-22019, αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειηδα ηνπ TED κε θσδηθφ 2019/S 023-04920 θαη ΑΓΑΜ: 19PROC004401505
7. Ζ Γηαθήξπμε γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο δεκνζηεχηεθε ζην ΚΖΓΜΖ (ΑΓΑΜ:19PROC004403117)
8. Ζ Πξνθήξπμε ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο δεκνζηεχζεθε, λφκηκα, ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εθεκεξίδεο: Παηξίδα ηεο Γεπηέξαο (εβδνκαδηαία), Παηξίδα, Πξψηε θαη Πξσηλή.
9. Μεηά απφ ηελ ςπ’ απιθμ. ΟΗΚ. 80459/1076/15-3-2019 θιήζεο ησλ κειψλ γηα ηελ δηεμαγσγή δηελέξγεηαο
αλνηθηήο δεκνπξαζίαο , άλσ ησλ νξίσλ κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ.)., ε επηακειήο επηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ηελ 28ε Μαξηίνπ
2019, θαη ψξα 10:00, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη θαη λα δηελεξγήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ
10. Καηά ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, θαηέζεζαλ θάθειν πξνζθνξάο επηά (7) νηθνλνκηθνί θνξείο. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαηέζεζε ε θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία «ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ», κε πξνζθεξζείζα έθπησζε 65,09%.
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11. Με ηελ κε αξηζ. 961/2019 (ΑΓΑ: ΦΕΕΓ7Λ6-ΖΡΜ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.,
πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Η ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο, θαη βάζεη ηνπ
δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζεο απηήο, θιεζεζαλ νη (4) δηαγσληδφκελεο εηαηξείεο ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ, ΚΑΠΑ
ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ. θαη ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΗ
ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ φπσο ππνβάιινπλ αηηηνιφγεζε πεξί ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο,
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ζχκθσλα θαη
κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.4412/2016.
12. Αηηηνιφγεζε πεξί ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ππέβαιαλ εκπξφζεζκα νη
ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΚΑΗΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ. και ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΗ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ
ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ φηη ζχκθσλα
κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ νπνίεο θξίζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο παξαθαινχκε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Η-α
Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ηελ αλάδεημε, σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία
ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΚΑΗΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ κε πξνζθεξζείζα έθπησζε 56,00%
Σο ππακηικό Η-α αναθέπει ηα κάηυθι:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ Η-α
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Καθαπιζμόρ – ςνηήπηζη και αποκαηάζηαζη ςθιζηάμενυν ανηιπλημμςπικών έπγυν ζε ποηαμούρ και
σείμαπποςρ Ν. Ζλείαρ Τποέπγο: Καθαπιζμόρ βλάζηηζηρ, άπζη θεπηών ςλικών, ζςνηήπηζη και
αποκαηάζηαζη ςθιζηαμένυν ανηιπλημμςπικών έπγυν ζε ποηαμούρ και σείμαπποςρ Ν. Ζλείαρ έηοςρ
2019-2020 πποςπ. 4.000.000€ με ηο ΦΠΑ
ηoλ Πχξγν, ηελ 30η ηος μηνόρ Μαΐος 2018, εκέξα Σεηάξηε, ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
ΠΔ Ζιείαο ζπλήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε, νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ :
1.
ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΒΑΓΑΖ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΓΖΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 2621025383
2.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΣΖ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - ΚΤΛΛΖΝΖ
2623360838
3.
ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΣΔ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΓΖΜΟ ΖΛΗΓΑ 2622360582
4.
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΡΗΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Λνηπνί ΣΔ ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΧΝ
2625360016
5.
ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΠΤΡΗΓΧΝ Μεραληθφο Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
Γξεγνξίνπ Δ8 Πχξγνο 6907002830
6.
ΜΟΤΣΑΦΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ Μπηδαληνπ 9 Πχξγνο 2621029551
7.
ΚΑΝΔΛΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ Γεκ. χκβνπινο Γ. Πχξγνπ 6979423715
πνπ απνηεινχλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ
αξηζκφ 79926.1, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 64879/688 (ΑΓΑ:96Γ67Λ6-6ΥΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθεξείαο Γπηηθήο Διιάδαο
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
1.
ην Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
2.
ηελ ςπ. απιθ. 219/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα:
«Έγθξηζε ηξφπνπ αλάζεζεο ελφο (1) ππνέξγνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: « Καζαξηζκφο – πληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε πνηακνχο θαη ρείκαξξνπο Ν.Ζιείαο» ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 5.000.000,00€ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΑΔΠ 501, 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 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016»
3.
ηελ απιθμ. ππυη. 9242/94/10-1-2019 (ΑΓΑ: Χ9ΑΝ7Λ6-ΧΘΓ) Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ
ηεο Π.Δ Ζιείαο, εγθξίζεθε ε κειέηε ηνπ έξγνπ

ΑΔΑ: 9ΟΜΒ7Λ6-9ΙΑ
4.
ηελ ςπ’ απιθμ. 5/2019 (ΑΓΑ: ΦΡ667Λ6-3Σ8) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ
νπνία εγθξίζεθαλ ε Γεκνπξάηεζε θαη νη φξνη δεκνπξάηεζεο ηνπ αλσηέξσ ππνέξγνπ κε ην ζχζηεκα
πξνζθνξάο κε «επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο».
5.
ηελ Γηαθήξπμε Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο ηνπ πην πάλσ έξγνπ (ΑΓΑΜ: 19PROC004403117)
6.
ην απφ 28/3/2019 Πξαθηηθφ Η ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηήο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζε ηνπ ππφςε έξγνπ
7.
ηελ ππ’ αξ. 961/2019 (ΑΓΑ: ΦΕΕΓ7Λ6-ΖΡΜ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
απνθάζηζε γηα :
Σελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 88 Ν. 4412/2016 θαιψληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη
κέζε έθπησζε πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ εθπηψζεσλ ησλ 7 ζπκκεηερφλησλ δειαδή νη πξνζθέξνληεο κε κέζε
ηεθκαξηή έθπησζε πάλσ απφ 54,42 % θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο:
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ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ
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λα εμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
8.
Σελ απφ 08/05/2019 θαη ψξα 11:43:59 απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ζέκα «Γηαβίβαζε ηεο ππ’
αξηζκ. 961/2019 (ΑΓΑ: ΦΕΕΓ7Λ6-ΖΡΜ) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ
Πξαθηηθνχ Η ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ηελ Αλάδεημε Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ γηα ηελ
αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Καζαξηζκφο πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ
ζε πνηακνχο θαη ρείκαξξνπο Ν. Ζιείαο Τπνέξγν: Καζαξηζκφο βιάζηεζεο, άξζε θεξηψλ πιηθψλ, ζπληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε πνηακνχο θαη ρείκαξξνπο Ν. Ζιείαο έηνπο 2019-2020
πξνππ. 4.000.000€ κε ην ΦΠΑ πνπ ζηάιζεθε κέζα απφ ην κελνχ «Δπηθνηλσλία» ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
ηνπ ΔΖΓΖ, θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ,
9.
Σηο αηηηνινγήζεηο πνπ πξνζέθεξαλ εκπξνζέζκσο νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο
ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ
Και
ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΗ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Δ..Ζ.Γ.Ζ.., θαη κε θπζηθφ
θάθειν ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο
Οη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ και ΚΑΠΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
δεν ςπέβαλαν αιηιολογήζειρ ηυν πποζθοπών ηοςρ νχηε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ νχηε κε
θπζηθφ θάθειν ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο (2)
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα αηηηνιφγεζε ησλ θξηζέλησλ σο “αζπλήζηζηα ρακειψλ πξνζθνξψλ”, ιακβάλνληαο
εηδηθφηεξα ππ’ φςε ηα άξζξα 88 – “Αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο” θαη 89 – “Γηθαηνινγεηηθά ζρεηηθά κε
ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο“ ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 88 […..2.Οη εμεγήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθνο Η κπνξεί λα αθνξνχλ ηδίσο:

ΑΔΑ: 9ΟΜΒ7Λ6-9ΙΑ
α) ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο, ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο ή ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ,
β) ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ παξνρή
ησλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,
γ) ηελ πξσηνηππία ηνπ έξγνπ, ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
δ) ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παπ. 2 ηος άπθπος 18, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άπθπος 89,
ε) ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άπθπος 131,
ζη) ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άπθπος 89..]
Άξζξν 89 […. 2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18,
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 88, ν πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη, εληφο ηεο ηεζείζαο
πξνζεζκίαο, ηα παξαθάησ:
α) αλαθνξά ζηε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (Δ), ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, θαη
β) δικαιολογηηικά, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη λφκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη αληίζηνηρεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο…]
θαη δηαηχπσζε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα θάζε πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ αλαγξαθφκελα :

ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ
Τπέβαιε αηηηνιφγεζε ζηελ νπνία:

Δκπεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη δειψλεη
φηη δηαηεξεί γξαθείν κε κφληκν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ.
Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε φηη:

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο θαηαζθεπήο παξνπζηάδνπλ ζπλέπεηα ζε ζρέζε κε ηελ Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα.

Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα δαπάλεο εξγαζηψλ πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.098.750,57 €. Σν θφζηνο απηφ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ, φπσο απηέο έρνπλ πξνκεηξεζεί θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη εκθαλίδεηαη έλα
αηηηνινγεκέλν πνζνζηφ θέξδνπο.

Ζ πξνζθνξά πνπ ππεβιήζε είλαη πνζνχ 1.233.498,23 € δειαδή παξνπζηάδεηαη ποζοζηό κέπδοςρ
10,92%.

ηελ αηηηνιφγεζε αλαθέξνληαη ηπρφλ εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δει. ε θαηνρή ηδηφθηεησλ κεραλεκάησλ, ην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε
ζέζε ηνπ θεληξηθνχ εξγνηαμίνπ ζε ηδηφθηεην ρψξν ζηνλ νηθηζκφ Κάησ Βαξβάζαηλα ηνπ Ννκνχ Ζιείαο.
Λαμβάνονηαρ ςπ’ ότη όλα ηα ανυηέπυ, καθώρ και όλα ηα ζηοισεία επεξηγήζευν και αποδεικηικών
ζςμμόπθυζηρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ πος θέηει η ιζσύοςζα νομοθεζία, ηα οποία ςποβλήθηκαν από ηον
πποζθέπονηα, η Δπιηποπή Γιαγυνιζμού κπίνει ικανοποιηηική ηην αιηιολόγηζη ηηρ σαπακηηπιζμένηρ υρ
«αζςνήθιζηα σαμηλήρ πποζθοπάρ» ηος οικονομικού θοπέα ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΗ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Τπέβαιε αηηηνιφγεζε ζηελ νπνία:

Δκπεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη δειψλεη
φηη δηαηεξεί γξαθείν κε κφληκν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ.
Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε φηη:

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο θαηαζθεπήο παξνπζηάδνπλ ζπλέπεηα ζε ζρέζε κε ηελ Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα.

Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα δαπάλεο εξγαζηψλ πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.232.259,10€. Σν θφζηνο απηφ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ησλ

ΑΔΑ: 9ΟΜΒ7Λ6-9ΙΑ
εξγαζηψλ, φπσο απηέο έρνπλ πξνκεηξεζεί θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη εκθαλίδεηαη έλα
αηηηνινγεκέλν πνζνζηφ θέξδνπο.

Ζ πξνζθνξά πνπ ππεβιήζε είλαη πνζνχ 1.259.018,59 € δειαδή παξνπζηάδεηαη ποζοζηό κέπδοςρ
2,13%.

ηελ αηηηνιφγεζε αλαθέξνληαη ηπρφλ εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δει. ε θαηνρή ηδηφθηεησλ κεραλεκάησλ, ην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
ε ζέζε ηνπ θεληξηθνχ εξγνηαμίνπ ζε ηδηφθηεην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζην 6ν ρικ
ΔΟ Πχξγνπ - Οηλφεο, γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηνλ Πχξγν Ζιείαο θαζψο θαη Τπνθαηάζηεκα ζηελ Μνπξηά
Αξραίαο Οιπκπίαο.
Λαμβάνονηαρ ςπ’ ότη όλα ηα ανυηέπυ, καθώρ και όλα ηα ζηοισεία επεξηγήζευν και αποδεικηικών
ζςμμόπθυζηρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ πος θέηει η ιζσύοςζα νομοθεζία, ηα οποία ςποβλήθηκαν από ηον
πποζθέπονηα, η Δπιηποπή Γιαγυνιζμού κπίνει ικανοποιηηική ηην αιηιολόγηζη ηηρ σαπακηηπιζμένηρ υρ
«αζςνήθιζηα σαμηλήρ πποζθοπάρ» ηος οικονομικού θοπέα ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΗ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ
ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ,
ειζηγείηαι
Α. ομόθυνα,
Α1 ) γηα ηελ απόππιτη ησλ δχν (2 ) νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη αλ θαη πξνζεθιήζεζαλ, δελ θαηέζεζαλ
αηηηνινγήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο, ήηνη ησλ :
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α
/
Α

1
2

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΓΟΞΑ ΑΒΔΣΔ
ΚΑΠΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

XΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΤΓΑΣΧΝ
ΑΝΣΖΣΖΡΗΞΔΗ - ΔΡΓΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΟΗΣΖ ΚΑΗ
ΠΡΑΝΧΝ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΑΠΌ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ

ΜΔΖ ΔΚΠΣΧΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

65

68

65.09%

62

60

61.94%

Α2 ) γηα ηελ αποδοσή ησλ δχν (2) πξνζθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ θαηέζεζαλ αηηηνινγήζεηο νη
νπνίεο θξίζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο, ήηνη ησλ :
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α
/
Α

1

2

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ
ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΗ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ
ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

XΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΤΓΑΣΧΝ
ΑΝΣΖΣΖΡΗΞΔΗ - ΔΡΓΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΟΗΣΖ ΚΑΗ
ΠΡΑΝΧΝ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΑΠΟ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ

ΜΔΖ ΔΚΠΣΧΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

56

56

56.00%

55

58

55.09%

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν πίλαθαο ζπκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο :
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α
/
Α

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

XΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΤΓΑΣΧΝ
ΑΝΣΖΣΖΡΗΞΔΗ - ΔΡΓΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΟΗΣΖ ΚΑΗ
ΠΡΑΝΧΝ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ
ΑΠΟ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ

ΜΔΖ ΔΚΠΣΧΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΔΑ: 9ΟΜΒ7Λ6-9ΙΑ

1

2

3

ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ
ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΗ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ
ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ
ΑΝΧΝΤΜΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΝΣΧΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΚΟΤΝΖ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ &
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ με δ.η. ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΣΡΧΝ

56

56

56.00%

55

58

55.09%

53

52

52.97%

4

ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΧΝ Α.Σ.Δ.

46

45

45.97%

5

"Β. ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ" δ.η. "Β. ΒΛΑΣΑΡΑ Α.Σ.Δ."

44

39

43.85%

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν πξψηνο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο είλαη ν Οηθνλνκηθφο θνξέαο ΑΔΣΔΘ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΚΑΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ κε πξνζθεξζείζα κέζε έθπησζε 56,00%.
Β. ομόθυνα, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΑΔΣΔΘ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ σο πξνζσξηλνχ
αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ, κε πξνζθεξζείζα κέζε έθπησζε 56,00% θαη ηειηθή δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, ην πνζφ
ησλ 1.419.354,84 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) 340.645,16 €, ήηοι ηελικό ποζό πποζθοπάρ 1.760.000,00 €
ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο:
Πχξγνο 30 / 5 / 2019
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΒΑΓΑΖ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΝΣΖ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΣΔ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΡΗΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔ Πιεξνθνξηθήο
ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΠΤΡΗΓΧΝ Μεραληθφο Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
ΜΟΤΣΑΦΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ
ΚΑΝΔΛΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΧΡΟ Γεκ. χκβνπινο Γ. Πχξγνπ

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

ΑΔΑ: 9ΟΜΒ7Λ6-9ΙΑ
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)
 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.: 177266/2837/12.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΑΔΑ: 9ΟΜΒ7Λ6-9ΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1.

Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό Ι-α Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Καζαξηζκόο –

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ζε πνηακνύο θαη ρείκαξξνπο
Ν. Ηιείαο Τπνέξγν: Καζαξηζκόο βιάζηεζεο, άξζε θεξηώλ πιηθώλ, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε
πθηζηακέλσλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ζε πνηακνύο θαη ρεηκάξξνπο Ν. Ηιείαο έηνπο 2019-2020,
πξνππ. 4.000.000,00 € κε ην Φ.Π.Α., Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο: Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
(ΠΓΔ) 2018, ζηε ΑΔΠ501 κε Κσδηθό Έξγνπ 2016ΔΠ50100002.

2.

Αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία

«ΑΔΣΔΘ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ δ.η. ΑΔΣΔΘ Α.Δ.» κε πξνζθεξζείζα έθπησζε 56,00% θαη ηειηθή
δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, ην πνζό ησλ 1.419.354,84 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) 340.645,16 €,
ήηνη ηειηθό πνζό πξνζθνξάο 1.760.000,00 € ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
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
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ

