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Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη
Ινλίσλ Νήζσλ
Γ/λζε Γηνίθεζεο
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Για έλεγσο νομιμόηηηαρ

ΚΟΗΝ.: Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ.
ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2606/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 350439/8743/22-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Γ.Δ..

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2606/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξάηεζεο γηα ην
δηαγσληζκό επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη νξηνζέηεζε
πνηακνύ Αιθεηνύ Ν. Ηιείαο από ηέινο νξηνζέηεζεο (Υ.Θ. 10+564) έσο ηε γέθπξα Άζπξα πίηηα
(πεξί ηε Υ.Θ. 25+500)» », γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Ι.Π.Μεζνινγγίνπ, ζήκεξα ηελ 05ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησι/ληαο, ζηελ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ
(Κύπξνπ 1- Γηνηθεηήξην), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 359121/3310/29-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επί ηνπ ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.

αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξηνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

5. Λύηξαο Ισάλλεο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Μεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Μσξαΐηεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8. Κνληνγηάλλεο Γεώξγηνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9. Βνύιγαξε-Πνινλύθε Ακαιία – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
10. Κσζηαθόπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη ηαθηηθό κέινο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο.

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεώξγηνο ηαζνύιηαο θαη ε Βαζηιηθή Σζνύκα,
ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 328521/4534/06-112019 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2606/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 88ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν: «Έγθξηζε
ηνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξάηεζεο γηα ην δηαγσληζκό επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ
εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη νξηνζέηεζε πνηακνύ Αιθεηνύ Ν. Ηιείαο από ηέινο
νξηνζέηεζεο (Υ.Θ. 10+564) έσο ηε γέθπξα Άζπξα πίηηα (πεξί ηε Υ.Θ. 25+500)»».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 350439/8743/22-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ., ε
νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε :
1. Σν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.
2. Σν Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε, ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.
3. Σν Ν. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.
4. Σνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθή Διιάδαο «ππ’ αξ. 248595/27.12.2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ» (ΦΔΚ 4309/η. Β’/30.12.2016), φπσο
ηζρχεη κεηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ «ππ. Αξ. 165633/08.08.2017 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ» (ΦΔΚ 2853/η.Β’/29.08.2017).
5. Σν ΠΓ 7/2013 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Ν.
3316/2005…αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ».
6. Σελ Δγθχθιην 6/17-04-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: ΒΔΑΑΝ-ΦΒΣ) «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 7/20013…αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ».
7. Σελ ππ΄ αξηζκ. 35/27-06-2011 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο «Πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Ν. 3316/2005 πνπ εθηεινχληαη
απφ 01-07-2011 απφ ηηο Πεξηθέξεηεο».
8. Σν άξζξν 4 ηεο Πξνθχξεμεο θαζψο θαη ην άξζξν 7 παξ.10 ηνπ Ν.3316/2005.
9. Σν κε αξ. πξση. 211308/2759/2.08.2013 (15REQ0026500680 2015-03-19) αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ζην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ έηνπο 2013 Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο,
πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο.
10. Σελ ΑΜΠ 001 έηνπο 2013 (ΑΓΑ: ΒΛ9ΡΦ-5Χ9) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, κε ηελ νπνία έρνπλ εγθξηζεί ζπλνιηθέο πηζηψζεηο χςνπο 750.000,00 € γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο:
«Αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη νξηνζέηεζε πνηακνχ Αιθεηνχ Ν. Ηιείαο απφ ηέινο νξηνζέηεζεο (Υ.Θ. 10+564) έσο ηε
γέθπξα Άζπξα πίηηα (πεξί ηε Υ.Θ. 25+500)» κε Κ.Α.: 2013ΜΠ00100001.
11. Σε κε αξ.πξση. 38218/ΓΔ-4086/06.09.2013 (ΑΓΑ: ΒΛ9ΡΦ-5Χ9), (15REQ002650734 2015-03-19) Απφθαζε
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ έγθξηζε έληαμεο/ηξνπνπνίεζεο ζην Π.Γ.Δ. 2013, ζηε
ΑΜΠ001 ηεο ππφςε κειέηεο κε πξνυπνινγηζκφ 750.000,00€.
12. Σε κε αξ. 86/01.08.2014 απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΑΓΑ: ΧΦ2Δ7Λ6-3ΝΥ) πεξί
έγθξηζεο δεκνπξάηεζεο θαη ηξφπνπ αλάζεζεο ηεο ππφςε κειέηεο,
13. Σε κε αξ. 961/2014 (ΑΓΑ : Β37Ξ7Λ6-Ν21) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ησλ
ηεπρψλ, ησλ φξσλ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ αλάζεζεο ηεο ππφςε κειέηεο.
14. Σε κε αξ. 99/2015 (ΑΓΑ : ΒΜΠΦ7Λ6-ΦΞΓ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Δ. γηα ηελ αλάθιεζε ηεο
961/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ ππφςε κειέηε.
15. Σε κε αξ. πξση. 20638/2416/27.02.2015 (ΑΓΑ: ΧΑΣΣΟΡ1Φ-ΟΓΡ) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Π.Γ.Δ. & Ι. λνκηκφηεηαο ηεο ππ’ αξ. 99/2015 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Π.Γ.Δ.
16. Σε κε αξ. 266/2015 (ΑΓΑ : ΧΛ6Τ7Λ6-Α7Ξ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ησλ
ηεπρψλ θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ αλάζεζεο ηεο ππφςε κειέηεο.

ΑΔΑ: 6ΖΝΖ7Λ6-ΖΝ5
17. Σελ πξνθήξπμε ζχκβαζεο (κε αξ. 2014-151024) ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 18/11/2014 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ) κε αξ. αλαθνίλσζεο 2014/S 222-392728, ηε δηνξζσηηθή πξνθήξπμε (κε αξ.2015037525) ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 21/03/2015 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ) κε αξ.
αλαθνίλσζεο 2015/S 57-99711) γηα ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ηελ πξνθήξπμε ζχκβαζεο (κε αξ.2015054089) ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 28/04/2015 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ) κε αξ.
αλαθνίλσζεο 2015/S 082-145836.
18. Σε κε αξ.πξση.104447/3416/27-04-2015 (ΑΓΑ : 7Β0Α7Λ6-ΓΔΣ) πεξίιεςε πξνθήξπμεο ε νπνία δεκνζηεχηεθε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ θαη ζηηο εθεκεξίδεο: ΗΜΔΡΗΙΑ, ΠΑΣΡΙ, ΠΡΧΣΗ ΣΗ ΗΛΔΙΑ θαη
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΑ (θαηφπηλ ηνπ κε αξ.πξση. Γ.Σ.Δ./Π.Γ.Δ.116720/3810/νηθ./28-04-2019
εγγξάθνπ).
19. Σελ απφ 23.06.2015 πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε πξνέβεη ζηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο».
20. Σν απφ 15.07.2015 Ππακηικό I ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε απφ 15-07-2015 πξάμε αλάξηεζεο Πξαθηηθνχ
Ι ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ.
21. Σν γεγνλφο φηη θαηά ηνπ απφ 15.07.2015 Πξαθηηθνχ Ι δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.
22. Σα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ εηθνζηνθηψ (28) δηαγσληδφκελσλ πνπ έγηλαλ δεθηνί ζην πξνεγνχκελν
ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.
23.
Σν κε αξ. πξση. 122618/3434/νηθ/12.05.2016 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ/Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 1ε αλαλέσζε ηεο
ηζρχνο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ζην δηαγσληζκφ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, θαηά νθηψ
(8) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή έσο ηηο 23.10.2016.
24.
Σν κε αξ. πξση. 262853/7990/νηθ/12.10.2016 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ/Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 2ε αλαλέσζε ηεο
ηζρχνο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ζην δηαγσληζκφ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, θαηά νθηψ
(8) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή έσο ηηο 23.06.2017.
25.
Σν κε αξ. πξση. 214989/5840/νηθ/2.08.2017 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ/Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 3ε αλαλέσζε ηεο
ηζρχνο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ζην δηαγσληζκφ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, θαηά νθηψ
(8) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή έσο ηηο 23.02.2018.
26.
Σν κε αξ. πξση. 60998/1701/νηθ/26.02.2018 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ/Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 4ε αλαλέσζε ηεο
ηζρχνο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ζην δηαγσληζκφ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, θαηά νθηψ
(8) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή έσο ηηο 23.10.2018.
27.
Σν κε αξ. πξση. 324855/8711/νηθ/22.10.2018 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ/Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 5ε αλαλέσζε ηεο
ηζρχνο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ζην δηαγσληζκφ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, θαηά νθηψ
(8) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή έσο ηηο 23.06.2019.
28. Σν κε αξ. πξση. 179933/4418/νηθ/14.06.2019 έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Δ/Π.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 6ε αλαλέσζε ηεο ηζρχνο
ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ζην δηαγσληζκφ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο θαηά νθηψ (8) κήλεο
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή έσο ηηο 23.02.2020.
29. Σν απφ 15.10.2019 Ππακηικό IΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαηά ηνπ νπνίνπ δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο. Οη
δηαγσληδφκελνη νη νπνίνη γίλνληαη δεθηνί ζχκθσλα κε ην απφ 15.10.2019 Πξαθηηθφ ΙΙ, αλέξρνληαη ζε δψδεθα (12).
30. Η απφ 15-10-2019 Πξάμε Αλάξηεζεο Πξαθηηθνχ ΙΙ απφ ηελ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε
ειεθηξνληθή απνζηνιή απζεκεξφλ πξνο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ηνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙ.
31. Η κε αξ. πξση. ΓΣΔ/ΠΓΔ 304180/7736/16.10.2019 Αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
32. Σν απφ 11.11.2019 Ππακηικό ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ.
33. Η απφ 11.11.2019 Πξάμε Αλάξηεζεο Πξαθηηθνχ ΙΙΙ απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε
ειεθηξνληθή απνζηνιή απζεκεξφλ πξνο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ηνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙΙ.
34. Η κε αξ. πξση. ΓΣΔ/ΠΓΔ 335887/8469/12.11.2019 Γηαβίβαζε αλαθνίλσζεο – πξάμεο αλάξηεζεο ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΙΙΙ ηεο Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηνπ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηνλ
αλσηέξσ δηαγσληζκφ, πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά απηνχ ήηαλ πέληε
εξγάζηκεο εκέξεο.
35. Σν γεγνλφο φηη δελ θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία καο νπνηαδήπνηε έλζηαζε θαηά ηνπ αλσηέξσ Πξαθηηθνχ ΙΙΙ.
ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ
Α) ηην έγκπιζη ηος από 11.11.2019 Ππακηικού ΙΙΙ ηηρ Δπιηποπήρ Γημοππάηηζηρ για ηο διαγωνιζμό επιλογήρ
αναδόσος για ηην εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ: «Ανηιπλημμςπικά έπγα και οπιοθέηηζη ποηαμού Αλθειού Ν. Ηλείαρ
από ηέλορ οπιοθέηηζηρ (Υ.Θ. 10+564) έωρ ηη γέθςπα Άζππα πίηια (πεπί ηη Υ.Θ. 25+500)», πποεκηιμώμενηρ
αμοιβήρ 683.245,38 € (με Φ.Π.Α.), ωρ έσει και ζύμθωνα με ηο άπθπο 7 παπ.10 ηος Ν.3316/2005 και
Β) ηην ανάθεζη εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ με ηίηλο «Ανηιπλημμςπικά έπγα και οπιοθέηηζη ποηαμού Αλθειού Ν.
Ηλείαρ από ηέλορ οπιοθέηηζηρ (Υ.Θ. 10+564) έωρ ηη γέθςπα Άζππα πίηια (πεπί ηη Υ.Θ. 25+500)», ζηον
αναδεισθένηα πποζωπινό μειοδόηη, δηλαδή ζηη ζύμππαξη «ΑΓΚ ΑΡΩΝΗ–ΓΡΔΣΣΑ– ΚΑΡΛΑΤΣΗ,
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ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.», πος ανηιζηοισεί ζε οικονομική πποζθοπά 138.797,22 € (σωπίρ ΦΠΑ) και
μέζη ηεκμαπηή έκπηωζη επί ηος ζςνόλος ηηρ πποεκηιμώμενηρ αμοιβήρ 75,01 %.

Σν ζρεηηθό πξαθηηθό έρεη σο εμήο:
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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’/298-2017) 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».
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 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3722/η.
Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο
θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 350439/8743/22-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α) Δγθξίλεη ην από 11.11.2019 Πξαθηηθνύ ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γεκνπξάηεζεο γηα ην δηαγσληζκό επηινγήο
αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη νξηνζέηεζε πνηακνύ Αιθεηνύ Ν.
Ηιείαο από ηέινο νξηνζέηεζεο (Υ.Θ. 10+564) έσο ηε γέθπξα Άζπξα πίηηα (πεξί ηε Υ.Θ. 25+500)»,
πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 683.245,38 € (κε Φ.Π.Α.), σο έρεη θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.10 ηνπ
Ν.3316/2005 θαη
Β) Αλαζέηεη ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη νξηνζέηεζε πνηακνύ
Αιθεηνύ Ν. Ηιείαο από ηέινο νξηνζέηεζεο (Υ.Θ. 10+564) έσο ηε γέθπξα Άζπξα πίηηα (πεξί ηε Υ.Θ.
25+500)», ζηνλ αλαδεηρζέληα πξνζσξηλό κεηνδόηε, δειαδή ζηε ζύκπξαμε «ΑΓΚ ΑΡΧΝΗ–
ΓΡΔΣΣΑ– ΚΑΡΛΑΤΣΗ, ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.», πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά 138.797,22 € (ρσξίο ΦΠΑ) θαη κέζε ηεθκαξηή έθπησζε επί ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνεθηηκώκελεο
ακνηβήο 75,01 %.
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Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Ο Γξακκαηέαο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

