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Πάτρα 28 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ: 184480/1120
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ΠελοποννιςουΔυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
Δ/νςθ Διοικθτικοφ
ΝΕΟ Πατρϊν Ακθνϊν 28, Πάτρα
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 780/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:183916/2761/22-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 780/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ Πρακτικοφ (IIβ) (Ελζγχου δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ
Αναδόχου) Διεξαγωγισ Δθμοπραςίασ και Κατακφρωςθ Αποτελζςματοσ Δθμοπραςίασ ςτα πλαίςια
τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ανάδειξθσ αναδόχου του ζργου με τίτλο: «υντιρθςθ – οδικι
αςφάλεια- επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου Ν. Ηλείασ (ςε ςυνζχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Τποζργο:
«υντιρθςθ-αποκατάςταςθ βατότθτασ ςτο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμιματοσ Ν. Ηλείασ ετϊν 20192020», προχπολογιςμοφ 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α, χρθματοδοτοφμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε
(2018) τθσ ΑΕΠ 501

(ενάρικμοσ 2014ΕΠ50100001) και ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου», και

παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Ιουλίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 185790/1134/23-07-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 780/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
Πρακτικοφ (IIβ) (Ελζγχου δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου) Διεξαγωγισ Δθμοπραςίασ και
Κατακφρωςθ Αποτελζςματοσ Δθμοπραςίασ ςτα πλαίςια τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ανάδειξθσ
αναδόχου του ζργου με τίτλο: «υντιρθςθ – οδικι αςφάλεια- επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου Ν. Ηλείασ (ςε
ςυνζχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Τποζργο: «υντιρθςθ-αποκατάςταςθ βατότθτασ ςτο Ε.Ο δίκτυο του
νοτίου

τμιματοσ

Ν. Ηλείασ

ετϊν

2019-2020»,

προχπολογιςμοφ

1.500.000,00€

με

Φ.Π.Α,

χρθματοδοτοφμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) τθσ ΑΕΠ 501 (ενάρικμοσ 2014ΕΠ50100001)
και ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 183916/2761/22-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ασ ςτζλνουμε ςυνθμμζνα το Πρακτικό (ΙΙβ) (Ελζγχου δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ Αναδόχου)
τθσ
διενεργθκείςθσ τθν 19θν Αυγοφςτου 2019 θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ , με ςυςτθμικό αρικμό 83437 , για τθν
ανάκεςθ καταςκευισ του ζργου με τίτλο: «υντιρθςθ – οδικι αςφάλεια- επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου Ν.Ηλείασ (ςε
ςυνζχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Τποζργο: υντιρθςθ-αποκατάςταςθ βατότθτασ ςτο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου
τμιματοσ Ν. Ηλείασ ετϊν 2019-2020», προχπολογιςμοφ : 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α., χρθματοδοτοφμενου από το
πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) τθσ ΑΕΠ 501 (ενάρικμοσ 2014ΕΠ50100001) και ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:
1. Με τθν υπ’ αρικμ. 10296/18-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ , εγκρίκθκε θ ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2018 , ςτθ ΑΕΠ 501 το ζργου
«ΤΝΣΗΡΗΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ Ν. ΗΛΕΙΑ (Ε ΤΝΕΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΚ 2013ΕΠ50100014»
με το ποςό των 31.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.
2. Με τθν υπ’ αρικμ. 209/15-11-2018 (ΑΔΑ: 66Μ67Λ6-ΠΡΠ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ςτο
πρακτικό 21/2018 , εγκρίκθκε ο τρόποσ ανάκεςθσ του ΕΡΓΟΤ : «ΤΝΣΗΡΗΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ
ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ Ν. ΗΛΕΙΑ (Ε ΤΝΕΧΕΙΑ ΣΟΤ Π.Κ 2013ΕΠ50100014)» , ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ Ε.Ο ΣΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Ν. ΗΛΕΙΑ ΕΣΩΝ 2019-2020», με ανοικτι διαδικαςία άνω των ορίων
(άρκρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά μόνο με βάςθ τθν τιμι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Με τθν αρικμ. πρωτ. 134352/1933/06-05-2019 (ΑΔΑ: 6Τ0Ξ7Λ6-ΟΜ3) Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Ε Ηλείασ, εγκρίκθκε θ μελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου, θ οποία ςυντάχκθκε ςτισ 02-05-2019.
4. Με τθν υπϋ αρικμ. 1300/06-06-2019 ( ΑΔΑ: 654Κ7Λ6-ΤΛ)
απόφαςθ τθσ Οικ/κισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε
διατυπωκείςα ςτο πρακτικό 19/2019 ζγινε θ «Ζγκριςθ δθμοπράτθςθσ κα όρων δθμοπράτθςθσ για τθν διενζργεια
ανοικτισ δθμοπραςίασ μζςω του ΕΗΔΗ ανάκεςθσ του Διακιρυξθσ και Διεξαγωγισ διενζργειασ ανοικτισ
δθμοπραςίασ , άνω των ορίων μζςω του Ε..Η.ΔΗ. ανάκεςθσ του ΕΡΓΟΤ : «ΤΝΣΗΡΗΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ Ν. ΗΛΕΙΑ (Ε ΤΝΕΧΕΙΑ ΣΟΤ Π.Κ 2013ΕΠ50100014)» , ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ Ε.Ο ΣΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Ν. ΗΛΕΙΑ ΕΣΩΝ 2019-2020», προχπολογιςμοφ:
1.500.000,00€ με Φ.Π..Α, με το ςφςτθμα προςφοράσ με «επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ» ςφμφωνα με τθν παρ. 2,
περ. α, του άρκρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά με βάςθ τθν τιμι.
5. Με τισ υπϋ αρικμ. 1540/09-057-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΙ97Λ6-ΓΜΗ) & 2750/23-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΚΚ7Λ6-34Ε) αποφάςεισ
τθσ Οικ/κισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε διατυπωκείςεσ ςτα πρακτικά 23/2019 & 46/2019 αντιςτοίχωσ , ζγινε θ
«υγκρότθςθ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ με ανοικτό διαγωνιςμό άνω των ορίων του ζργου του
κζματοσ.
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6. Με το αρικμ. πρωτ. 190041/3051/25-6-2019 θ Προκιρυξθ τθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ για το ζργο του κζματοσ
δθμοςιεφτθκαν ςτο ΚΗΔΜΗ (ΑΔΑΜ:19PROC005166678 2019-06-25).
7. Με το αρικμ. Πρωτ. 190041/3051/25-6-2019 θ Διακιρυξθ τθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ για το ζργο του κζματοσ
δθμοςιεφτθκαν ςτο ΚΗΔΜΗ (ΑΔΑΜ:19PROC005169580 2019-06-26).
8. Με το αρικμ. πρωτ. 190749/3076/26-6-2019 θ προκιρυξθ ανοικτισ διαδικαςίασ για το ζργο του κζματοσ
αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο (ΑΔΑ:ΩΟΡ87Λ6-ΧΟ9).
9. τισ 09-08-2019 ιταν θ θμερομθνία λιξθσ επίδοςθσ προςφορϊν και ςτισ 19-8-2019 ζγινε θ θλεκτρονικι
αποςφράγιςθ των προςφορϊν του ζργου του κζματοσ.
10.Με τθν υπ’ αρικμ. 2159/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΨ57Λ6-4ΨΘ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, ςτο
πρακτικό 34/2019, που εγκρίκθκε το από 19-8-2019 Πρακτικό (Ι) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και αναδείχκθκε «
Προςωρινόσ Ανάδοχοσ» του ζργου τθσ κζματοσ θ καταςκευαςτικι εταιρεία «ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ », με
προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ 41,76%.
11.Με το υπ’αρικμ. πρωτ. 300356/5208/14-10-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Ηλείασ κοινοποιικθκε, μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ, ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ θ υπ’αρικμ. 2159/07-10-2019 (ΑΔΑ:
6ΛΨ57Λ6-4ΨΘ) Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. Κατά τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ δεν υποβλικθκαν προδικαςτικζσ
προςφυγζσ εντόσ τθσ ταχκείςασ θμερομθνίασ.
12.Με το υπ’αρικμ. πρωτ. ΟΙΚ. 314979/5554/25-10-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Ηλείασ προσ τθν εταιρεία
«ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ » / Προςωρινόσ Ανάδοχοσ ζγινε πρόςκλθςθ για υποβολι των υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 23.2-23.10 τθσ Διακιρυξθσ με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αυτϊν τθν 5θ
Νοεμβρίου 2019.
13.Μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ, θ καταςκευαςτικι εταιρεία «ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β.
ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ », υπζβαλε τα δικαιολογθτικά του άρκρου 23.2-23.10 τθσ Διακιρυξθσ ςτισ 31-10-2019 και ϊρα 13:36:02.
Σα δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου κατατζκθκαν και ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Ηλείασ ςτισ 01-112019 (αρικμ.πρωτ. 321705/5653/01-11-2019 τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Ηλείασ).
14.Κατόπιν τθσ από 06-11-2019 πρόςκλθςθσ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ
θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ ςυνεδρίαςε ςτισ 11-11-2019 και προζβθ ςτον ζλεγχο των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. Η Ε.Δ., αρχικά, ζλεγξε το εμπρόκεςμο υποβολισ των
προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και, εν ςυνεχεία, μετά από εκτενι ζλεγχο αυτϊν διαπίςτωςε ότι πλθροφνται
όλεσ οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 4, παρ.4.2 τθσ Διακιρυξθσ. Σζλοσ, προζβθ ςτθ
ςφνταξθ του Πρακτικό (ΙΙ) ςτισ 11-11-2019, ςτο οποίο θ Ε.Δ. ειςθγικθκε τθν Κατακφρωςθ Ανάκεςθσ καταςκευισ τθσ
ςφμβαςθσ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ».
15.Με τθν υπϋαρικμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΤΝ9) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε ςτο
πρακτικό 42/2019 ,εγκρίκθκε το Πρακτικό (ΙΙ) τθσ Ε.Δ , ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου
ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία: «ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ » , με οικονομικι προςφορά 704.574,87 € (προ
ΦΠΑ), ιτοι μζςθ ζκπτωςθ 41,76%, κακϊσ και τθν εξουςιοδότθςθ ςτον Περιφερειάρχθ κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ
προκειμζνου να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ του ανωτζρου ζργου.
16.Με το υπϋ αρικμ. 382745/6489/19-12-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε Π.Ε Ηλείασ κοινοποιικθκε θ 2542/05-12-2019
(ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΤΝ9) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ τθσ Π.Δ.Ε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ για τυχόν
ενςτάςεισ.
17.τισ 30-12-2019 κατατζκθκε θ από 27-12-2019 προδικαςτικι προςφυγι τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ
«ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) για τον
διαγωνιςμό με ςυςτθμικό αρικμό 83437 , του Ζργου : «υντιρθςθ – οδικι αςφάλεια- επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου
Ν. Ηλείασ (ςε ςυνζχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Τποζργου: «υντιρθςθ-αποκατάςταςθ βατότθτασ ςτο Ε.Ο
δίκτυο του νοτίου τμιματοσ Ν. Ηλείασ ετϊν 2019-2020».
18.Εκδικάςτθκε ςτισ 04-2-2020 θ προδικαςτικι προςφυγι και ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 219/2020 απόφαςι τθσ
θ ΑΕΠΠ δζχεται τθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ
«ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», απορρίπτει τθν παρζμβαςθ
τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ
«ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ » και ακυρϊνει τθν υπϋαρικμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΤΝ9)
Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.
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19.τισ 24-2-2020 θ ΑΕΠΠ μασ κοινοποίθςε τθν υπϋαρικμ. 219/2020 απόφαςι τθσ θ οποία πρωτοκολλικθκε ςτθν
υπθρεςίασ μασ και ζλαβε αρικμ. πρωτ. 55284/709/25-2-2020.
20.Κατά τθσ 219/2020 απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ κατατζκθκε ςτισ 03-03-2020 ςτο Διοικθτικό Εφετείο Πατρϊν αίτθςθ
αναςτολισ, τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ «ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ » και ζλαβε αρικμό καταχϊρθςθσ
ΑΝΜ 15/03-03-2020.
21.Σο Διοικθτικό Εφετείο Πατρϊν με τθν από 03-03-2020 πράξθ του Προζδρου του 3ου Σμιματοσ , όριςε
θμερομθνία εκδίκαςθσ τθσ με θμερομθνία κατάκεςθσ 03-03-2020 αίτθςθσ αναςτολισ τθσ Α.Σ.Ε «ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ
ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» τθν 09-04-2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00 πμ. H εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ αναβλικθκε
για τισ 14-5-2020 λόγω τθσ υγειονομικισ κρίςθσ και μζχρι ςιμερα δεν μασ ζχει αποςταλεί θ απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Εφετείου.
22.Με το αρικ. πρωτ. 80843/1181/30-3-2020 ζγγραφό τθσ Δ/νςθσ Σεχν. ϋΕργων Π.Ε Ηλείασ ηθτικθκε από τθν
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε να πάρει απόφαςθ, προκειμζνου να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ , ςφμφωνα
με το άρκρο 19 τθσ διακιρυξθσ ,το άρκρο 97 παρ.3 & το άρκρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, παράταςθ ιςχφοσ
των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά τζςςερεσ (4) μινεσ , κακότι ο υπιρχε αδυναμία
ςυμβαςιοποίθςθσ του ζργου μζχρι τισ 09-8-2020 θμερομθνία λιξθσ των οικονομικϊν προςφορϊν, του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ τθσ 19-8-2019.
23.Η οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε με τθν υπϋαρικμ. 415/06-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΜ97Λ6 ΤΑΒ) απόφαςι τθσ ςτο
πρακτικό 16/2020 ενζκρινε , προκειμζνου να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ παραπάνω
δθμοπραςίασ, να παρατακεί θ ιςχφσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά τζςςερεσ (4)
μινεσ.
24.Με το αρικ. 85969/1270/08-04-2020 ζγγραφό τθσ Δ/νςθσ Σεχν. ϋΕργων
Π.Ε Ηλείασ ηθτικθκε, από τουσ
τζςςερεισ (4) οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετείχαν ςτθν δθμοπραςίασ , να μασ υποβάλλουν διλωςθ μζχρι τισ
07-5-2020, ότι αποδζχονται τθν παράταςθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ , κακϊσ και βεβαίωςθ του πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ , για τζςςερεσ (4) μινεσ.
25.Από τουσ τζςςερεσ (4) οικονονομικοφσ φορείσ που ςυμμετείχαν ςτον διαγωνιςμό, μόνο θ δεφτερθ κατά ςειρά
μειοδοςίασ εργολθπτικι επιχείρθςθ «ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ» υπζβαλλε τα
παραπάνω δικαιολογθτικά εγγράφωσ και θλεκτρονικά μζςω του μενοφ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα :
α) Με τθν από 23-4-2020 αίτθςι τθσ (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 95299/1366/23-4-2020) και Τ.Δ Ν1599/1986
παρζτεινε τθν ιςχφ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ ζωσ 09-04-2021 και μετά από αίτθςι του προσ το
ΣΜΕΔΕ παρατάκθκε (με το αρ. πρωτ. 4584/2020 -e/14-4-2019 ζγγραφο του ΣΜΕΔΕ), ζωσ 09-04-2020 θ
εγγυθτικι ςυμμετοχισ τθσ με αρικ. e-54040/07-08-2019 ποςοφ 24.200,00€.
β) Η πρϊτθ κατά ςειρά μειοδοςίασ εργολθπτικι επιχείρθςθ «ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», ςτθν οποία είχε
κατακυρωκεί θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν αρικμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΤΝ9) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, κατζκεςε αίτθςθ δια μζςω του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ τθσ θλεκτρονικισ
δθμοπραςίασ ςτισ 06-05-2020 (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 107212/1532/11-5-2020), ςτθν οποία αναφζρει ότι δεν
επικυμεί τθν παράταςθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ για το
παραπάνω ζργο.
26. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτισ 28-5-2020 και ϊρα 10:00 πμ, ςυνιλκε ςε απαρτία , φςτερα από τθν 25-5-2020
πρόςκλθςθ τθσ προζδρου , ςτα γραφεία τθσ Δ.ΣΕ τθσ Π.Ε Ηλείασ , προκειμζνου να προβεί ςτον ζλεγχο των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγυθτικι ςυμμετοχισ που είχε
υποβάλει θ εργολθπτικι επιχείρθςθ «ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ».
27.Η επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ , αφοφ ζλεγξε : τθν από 23-4-2020 (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ
95299/1366/23-4-2020) διλωςθ παράταςθσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ (υπϋαρικμ. 4584/14-42020 ζγγραφο του ΣΜΕΔΕ), τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ «ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ
ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ», προζβθ ςτθν ςφνταξθ του πρακτικοφ (ΙΙα) ςτισ 28-5-2020.
28.Με τθν υπϋαρικμ. 657/22-06-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΟΗ7Λ6-Ξ2Τ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε ςτο
πρακτικό 34/2020:
α) Εγκρίκθκε το πρακτικοφ (ΙΙα) , ελζγχου διακιολογθτικϊν παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ –αναςφνταξθ πρακτικοφ (ΙΙ) , με τον περιλαμβανόμενο ςε αυτό νζο πίνακα μειοδοςίασ Δ.
β) Ακυρϊκθκε θ υπϋαρικμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΤΝ9) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε
με τθν οποία είχε εγκρικεί θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ του ανωτζρω ζργου ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία
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«ΔΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ », με μζςθ ζκπτωςθ (41,76%).
γ)Ανακθρφχκθκε νζοσ προςωρινόσ ανάδοχοσ θ καταςκευαςτικι εταιρεία «ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ» με οικονομικι προςφορά εννιακόςιεσ δζκα τρείσ χιλιάδεσ οχτακόςια εξιντα πζντε ευρϊ και
είκοςι τρία λεπτά (913.865,23€) χωρίσ ΦΠΑ, ιτοι ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ είκοςι τζςςερα & ςαράντα πζντε τισ
εκατό (24,45%).
29.Με το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΟΙΚ. 314979/5554/25-06-2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Ηλείασ προσ τθν εταιρεία
«ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ» / Προςωρινόσ Ανάδοχοσ ζγινε πρόςκλθςθ για
υποβολι των υποβολισ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 23.2-23.10 τθσ Διακιρυξθσ με καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ αυτϊν τθν 6θ Ιουλίου 2020.
30.Μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ, θ καταςκευαςτικι εταιρεία «ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ», υπζβαλε τα δικαιολογθτικά του άρκρου 23.2-23.10 τθσ Διακιρυξθσ ςτισ 03-072020 και ϊρα 10:57:35. Σα δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου κατατζκθκαν και ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ
Π.Ε. Ηλείασ ςτισ 06-07-2020 (αρικμ.πρωτ. 166617/2509/06-07-2020 τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Ηλείασ).
31.Μετά τθν από 14-07-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ
θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ ςυνεδρίαςε ςτισ 16-07-2020 και ϊρα 10:00 πμ και προζβθ ςτον ζλεγχο των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. Η Ε.Δ, αρχικά, ζλεγξε το εμπρόκεςμο υποβολισ των
προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και, εν ςυνεχεία, μετά από εκτενι ζλεγχο αυτϊν διαπίςτωςε ότι πλθροφνται
όλεσ οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 4, παρ.4.2δ τθσ Διακιρυξθσ. Σζλοσ, προζβθ ςτθ
ςφνταξθ του Πρακτικό (ΙΙβ) ςτισ 20-07-2020.
Κατόπιν των ανωτζρω και κατ’ εφαρμογι τθσ παρ.4.2δ, του άρκρου 4 τθσ Διακιρυξθσ ςασ αποςτζλλουμε το
Πρακτικό (ΙΙβ) Διεξαγωγισ τθσ θλεκτρονικισ Δθμοπραςίασ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με ςκοπό να αποφαςίςετε
ςχετικά με τθν Ζγκριςθ αυτοφ και τθν Κατακφρωςθ Ανάκεςθσ καταςκευισ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν καταςκευαςτικι
εταιρεία «ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ», με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ είκοςι
τζςςερα & ςαράντα πζντε τοισ εκατό (24,45%), ιτοι οικονομικι προςφορά που ανζρχεται ςτισ εννιακόςιεσ δζκα
τρείσ χιλιάδεσ οχτακόςια εξιντα πζντε ευρϊ και είκοςι τρία λεπτά (913.865,23€) χωρίσ Φ.Π.Α.
Επίςθσ, παρακαλοφμε όπωσ εξουςιοδοτιςετε τον κ. Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ανωτζρου ζργου.
Σο Πρακτικό (ΙΙβ) ζχει ωσ εξισ:
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
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 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:183916/2761/22-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό (IIβ) (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια ανοικτισ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ του
υποζργου: «υντιρθςθ- αποκατάςταςθ βατότθτασ ςτο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμιματοσ Ν. Ηλείασ ετϊν
2019-2020», του ζργου: «υντιρθςθ – οδικι αςφάλεια- επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου Ν. Ηλείασ (ςε
ςυνζχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), προχπολογιςμοφ 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α, χρθματοδοτοφμενου από
το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) τθσ ΑΕΠ 501 (ενάρικμοσ 2014ΕΠ50100001).
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2. Αναδεικνφει οριςτικό ανάδοχο και κατακυρϊνει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ςτθν
καταςκευαςτικι εταιρεία «ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΗ ΑΣΕ», με
προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ 24,45% (είκοςι τζςςερα & ςαράντα πζντε τοισ εκατό), ιτοι οικονομικι
προςφορά που ανζρχεται ςτισ 913.865,23€ (εννιακόςιεσ δζκα τρείσ χιλιάδεσ οχτακόςια εξιντα πζντε
ευρϊ και είκοςι τρία λεπτά) χωρίσ Φ.Π.Α.

3. Εξουςιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ

ςφμβαςθσ καταςκευισ του ανωτζρου ζργου.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

