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Πάτρα 30 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 223505/2337
ΠΡΟΣ:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1686/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 222182/3695/23-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1686/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού I-α της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση –
Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών
σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» και
προϋπολογισμό Υποέργου: 5.000.000,00€, του Έργου με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και
αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας»,
συνολικού προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501.»,
για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
24η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος
Σπύρος-Γιάννης, για το 1ο 2ο και 93ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1686/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού I-α της Επιτροπής Διαγωνισμού στο
πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου με τίτλο:
«Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και
φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020»
και προϋπολογισμό Υποέργου: 5.000.000,00€, του Έργου με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και
αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας»,
συνολικού προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 222182/3695/23-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. και το σχετικό πρακτικό, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:
Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό Ι-α της Επιτροπής Διαγωνισμού στο πλαίσιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και
κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» και προϋπολογισμό Υποέργου: 5.000.000,00€, του Έργου με
τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και
χειμάρρους Ν. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από το
Π.Δ.Ε. (2018) στη ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2016ΕΠ50100002) και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.
Με τη με αριθ. πρωτ. 138217/19-12-2018 (ΑΔΑ: 9ΣΩΜ465ΧΙ8-ΓΟΓ) Απόφαση Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του υπό δημοπράτηση υποέργου στη ΣΑΕΠ 501 με
κωδικό έργου: 2016ΕΠ50100002.
2.
Την υπ’ αριθ. 43/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΘΤ7Λ6-ΠΙΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.
με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και
κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» και προϋπολογισμό Υποέργου: 5.000.000,00€, του έργου με
τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και
χειμάρρους Ν. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την
ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου 5, παρ. α του Ν.4412/2016 και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).
3.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 72066/915/07-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΡ17Λ6-0ΟΤ) απόφαση της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
4.
Την υπ’ αριθ. 656/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΜ7Λ6-7ΓΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ιδίου
υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.
5.
Η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος, με αριθμ.πρωτ.
ΟΙΚ.133013/1914/03-05-2019, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004882858), το πλήρες κείμενο
της
Διακήρυξης,
με
αριθμ.πρωτ.133554/1922/03-05-2019,
αναρτήθηκε
στο
ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ:19PROC004885321) και η Περίληψη, με αριθμ.πρωτ. 134420/1936/06-05-2019 αναρτήθηκε
Διαύγεια (ΑΔΑ:ΩΤΚΘ7Λ6-ΨΘ5).
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6.
Η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο και
συγκεκριμένα στις εφημερίδες: Πατρίδα, Πατρίδα της Δευτέρας, Πρώτη και Πρωινή.
7.
Με την υπ’ αριθ. 1205/2019 (ΑΔΑ: 6ΣΑ47Λ6-Η8Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8.
Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 159153/2498/27-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας έγινε κλήση της
Επιτροπής Διαγωνισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού ενημερώθηκε για την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο του θέματος.
9.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιήθηκε
στις 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00π.μ..
10.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είχαν υποβάλει προσφορά έξι (6) διαγωνιζόμενοι,
σύμφωνα και με τον Κατάλογο Συμμετεχόντων, ως αυτός παρήχθη αυτόματα από το σύστημα. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού, αρχικά προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
και του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά». Εν συνεχεία, προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης. Σε επόμενο στάδιο η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Τυπικών Δικαιολογητικών
των διαγωνιζόμενων καθώς και τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής αυτών.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες πληρούν τα κριτήρια και γίνονται αποδεκτοί.
11.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Ι το οποίο και έκλεισε στις 19/06/2019. Με το
Πρακτικό Ι, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε ομόφωνα την Ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου την
κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 63,02%.
12.
Με την υπ’ αριθ. 1410/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΧ7Λ6-ΣΥ6) απόφαση η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: 1)
«…να κληθεί ο πρώτος μειοδότης, ήτοι ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», να δικαιολογήσει την
προσφορά του, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 88&89 του
ν.4412/2016..» 2) να καλέσει την Επιτροπή Διαγωνισμού «…να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τα άρθρα 221 παρ.
1 στ και 88 περ. 3 του Ν. 4412/2016, επί των δικαιολογητικών αιτιολόγησης».
13.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 198434/3196/03-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε η υπ’
αριθ. 1410/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΧ7Λ6-ΣΥ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες
του διαγωνισμού για την υποβολή τυχόν προδικαστικών προσφυγών και κλήθηκε ο πρώτος μειοδότης ήτοι ο
οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» να δικαιολογήσει την προσφορά του, σύμφωνα με τα άρθρα 88 & 89 του
ν. 4412/2016, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω
απόφασης. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε με το από 03/07/2019 και ώρα 12:58:56 ηλεκτρονικό
μήνυμα μέσα από το μενού «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
14.
Κατά της υπ’ αριθ. 1410/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν υποβλήθηκε προδικαστική
προσφυγή.
15.
Ο πρώτος μειοδότης ήτοι ο οικονομικός φορέας ««ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» υπέβαλε εμπροθέσμως την
αιτιολόγηση της προσφοράς του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις 12/07/2019 καθώς και
με φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 212092/3491/15-07-2019.
16.
Με το από 18/07/2019 Πρακτικό Ι – α η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε : α) … «την αποδοχή της
προσφοράς του οικονομικού φορέα που κατέθεσε αιτιολόγηση της ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ η οποία κρίθηκε
ικανοποιητική»… και β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» ως προσωρινού ανάδοχου του
έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 63,02%.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε το Πρακτικό Ι-α της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του
θέματος, με σκοπό να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση αυτού και την ανάδειξη της κατασκευαστικής
εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» ως Προσωρινού Αναδόχου, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 63,02%.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ I-α
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Του Υποέργου
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«Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και
φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020»
Του Έργου
«Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και
χειμάρρους Ν. Ηλείας»
Προϋπολογισμού (Υποέργου): 5.000.000,00€ (με το ΦΠΑ)
Στον Πύργο,την18ηΙουλίου2019,ημέρα Πέμπτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., οι
υπογράφοντες το παρόν:
1) ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2)ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΠΟΥΧΑΝΤΜΠΑ,ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος
3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΤΕ Πολιτικων Μηχανικών, ως μέλος
4)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΗΣ, ΠΕ Δασολογιας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ως μέλος
5) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
6) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος
7)ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, Δ. ΑνδραβίδαςΚυλληνης, ως μέλος,
που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, βάσει της υπ’αριθμ. 1205/2019 (ΑΔΑ:
6ΣΑ47Λ6-Η8Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
συστημικό αριθμό 82654,αφού λάβαμε υπόψη:
1) Την υπ’ αριθ. 43/2019(ΑΔΑ: ΩΩΘΤ7Λ6)Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με την
οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και
κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» και προϋπολογισμό Υποέργου: 5.000.000,00€, του έργου με
τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς
και χειμάρρους Ν. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από
την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου 5, παρ. α του Ν.4412/2016
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).
2) Την υπ’ αριθ. 656/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΜ7Λ6-7ΓΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ιδίου υποέργου
με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.
3) Την από 03/05/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004882858) Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του
Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και
την από 03/05/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004885321) Διακήρυξη αυτής.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
5)Το από 19/06/2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβαση του υπόψη έργου
6) Την υπ’ αριθ. 1410/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΧ7Λ6-ΣΥ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την
οποία : 1) αποφασίζει «…να κληθεί ο πρώτος μειοδότης, ήτοι ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», να
δικαιολογήσει την προσφορά του, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα
88&89 του ν.4412/2016..» 2) καλεί την Επιτροπή Διαγωνισμού «…να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με τα άρθρα
221 παρ. 1 στ και 88 περ. 3 του Ν. 4412/2016, επί των δικαιολογητικών αιτιολόγησης».
7) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 198434/3196/03-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας με το οποίο κοινοποιήθηκε
η υπ’ αριθ. 1410/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΧ7Λ6-ΣΥ6)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους
συμμετέχοντες του διαγωνισμού και κλήθηκε ο πρώτος μειοδότης ήτοι ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ
ΑΒΕΤΕ» να δικαιολογήσει την προσφορά του, σύμφωνα με τα άρθρα 88 & 89 του ν. 4412/2016, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω απόφασης.Η
παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε με το από 03/07/2019 και ώρα 12:58:56 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα
από το μενού «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
9) Την αιτιολόγηση της προσφοράς του που υπέβαλε εμπροθέσμως ο πρώτος μειοδότης ήτοι ο οικονομικός
φορέας ««ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.στις 12/07/2019 καθώς και με
φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 212092/3491/15-07-2019.
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα για αιτιολόγηση της κριθείσας ως “ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς”, λαμβάνοντας
ειδικότερα υπ’ όψη τα άρθρα 88 – “Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές” και 89 – “Δικαιολογητικά σχετικά
με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές“ του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 88 […..2.Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ι μπορεί να αφορούν ιδίως:
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,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
89,
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 89..]
Άρθρο 89 […. 2.Για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18,
σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας
προθεσμίας, τα παρακάτω:
α) αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, και
β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές τους…]
και διατύπωσε τις παρατηρήσεις της για τον πρώτο μειοδότη σύμφωνα με τα παρακάτω αναγραφόμενα :


ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

Υπέβαλε αιτιολόγηση στην οποία:
 Εμπεριέχονται πληροφορίες για την εμπειρία του, τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης του και
δηλώνει ότι διατηρεί γραφείο με μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό.
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι:
 Τα οικονομικά δεδομένα της κατασκευής παρουσιάζουν συνέπεια σε σχέση με την Οικονομική
Προσφορά του προσφέροντα.
 Το κόστος των εργασιών που αναφέρονται στον πίνακα δαπάνης εργασιών που υποβλήθηκε από τον
οικονομικό φορέα, ανέρχεται στο ποσό των 974.726,29€. Το κόστος αυτό αφορά στην εκτέλεση των
εργασιών, όπως αυτές έχουν προμετρηθεί και εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του έργου και
εμφανίζεται ένα αιτιολογημένο ποσοστό κέρδους.
 Η προσφορά που υπεβλήθη είναι ποσού 1.098.645,91 € δηλαδή παρουσιάζεται ποσοστό κέρδους
11%.
 Στην αιτιολόγηση αναφέρονται τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την εκτέλεση του έργου, δηλ. η κατοχή ιδιόκτητων μηχανημάτων, το μόνιμο προσωπικό του
οικονομικού φορέα και η θέση των εργοταξίων σε ιδιόκτητους χώρους (Φλόκα και Συντριάδα) στον
Νομό Ηλείας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και όλα τα στοιχεία επεξηγήσεων και αποδεικτικών
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία υποβλήθηκαν από τον
προσφέροντα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ικανοποιητική την αιτιολόγηση της χαρακτηρισμένης ως
«ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς» του οικονομικού φορέα «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»
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Α. ομόφωνα,

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού ,
εισηγείται

για την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα που κατέθεσε αιτιολόγηση της ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ η
οποία κρίθηκε ικανοποιητική.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας παραμένει ως ο
περιλαμβανόμενος στο Πρακτικό Ι:

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας είναι ο Οικονομικός φορέας
«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» με προσφερθείσα μέση έκπτωση 63,02%.
Β. ομόφωνα, για την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» ως προσωρινού ανάδοχου του
έργου, με οικονομική προσφορά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα
ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (1.490.971,85 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοιποσοστό μέσης έκπτωσης εξήντα
τρία και μηδέν δύο τοις εκατό (63,02%).
Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή
προς έγκριση το παρόν Πρακτικό Ι-α (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας
«επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ.4.1 της διακήρυξης, το οποίο και υπέγραψε ως
ακολούθως:
ΠΥΡΓΟΣ, 18/07/2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
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 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 222182/3695/23-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το Πρακτικό Ι-α της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε
δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» και προϋπολογισμό
Υποέργου: 5.000.000,00€, του Έργου με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», συνολικού
προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501.
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Αναδεικνύει την κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» ως Προσωρινό Ανάδοχο, με
προσφερθείσα μέση έκπτωση 63,02%.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

