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Πάτρα 01 επτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:211982/1270
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 891/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:204517/3193/25-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 891/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ Πρακτικοφ II τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια
ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ του υποζργου με τίτλο: Σμιμα Α: Πφργοσ
(ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου Ιωάννθ» του ζργου με τίτλο: «Βελτίωςθ
προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο
Πφργου (ςιδθροδρομικι γραμμι), προχπολογιςμοφ 3.750.000,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο με βάςθ τθν τιμι
(ενάρικμοσ 2019ΕΠ00110033 και κωδικόσ ΟΠ 5045654) και Β) Κατακφρωςθ Αποτελζςματοσ τθσ
Δθμοπραςίασ», 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. 46/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Αυγοφςτου 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.: 215267/1279/27-08-2020 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.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

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 891/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
Πρακτικοφ II τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ του υποζργου με τίτλο: Σμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου Ιωάννθ»
του ζργου με τίτλο: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ
Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου (ςιδθροδρομικι γραμμι), προχπολογιςμοφ 3.750.000,00€ με
Φ.Π.Α. και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο με
βάςθ τθν τιμι (ενάρικμοσ 2019ΕΠ00110033 και κωδικόσ ΟΠ 5045654) και Β) Κατακφρωςθ
Αποτελζςματοσ τθσ Δθμοπραςίασ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:204517/3193/25-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ασ ςτζλνουμε ςυνθμμζνα το Πρακτικό ΙΙ τθσ διενεργθκείςθσ τθν 16θ Ιουνίου 2020 θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ για
τθν ανάκεςθ καταςκευισ του ζργου με τίτλο: «Σμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου
Ιωάννθ» του ζργου: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου
Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου (ςιδθροδρομικι γραμμι),», προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 3.750.000,00 € μετά του
Φ.Π.Α, χρθματοδοτοφμενου από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020», (Κωδικόσ ΟΠ
5045654) και ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:
1. Με τθν υπ’αρικμ. 735/2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΧ7Λ6-1ΘΙ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε εγκρίκθκε το
Πρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και αναδείχκθκε « Προςωρινόσ Ανάδοχοσ» του ζργου τθσ κζματοσ θ
καταςκευαςτικι εταιρεία «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ», με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ 51,27%.
2. Με το υπ’αρικμ.πρωτ. 175730/2624/15.7.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ κοινοποιικθκε, μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ, ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ θ υπ’αρικμ. 735/2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΧ7Λ6-1ΘΙ)
Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. Κατά τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ δεν υποβλικθκαν προδικαςτικζσ προςφυγζσ εντόσ τθσ
ταχκείςασ θμερομθνίασ.
3. Με το υπ’αρικμ.πρωτ. ΟΙΚ.190304/2878/29.7.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ προσ τθν
καταςκευαςτικι εταιρεία «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ» / Προςωρινόσ Ανάδοχοσ ζγινε πρόςκλθςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου
23.2-23.10 τθσ Διακιρυξθσ με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αυτϊν τθν 10θ Αυγοφςτου 2020.
4. Μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ, θ καταςκευαςτικι εταιρεία με δ.τ. «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΣΕ», υπζβαλε τα δικαιολογθτικά του άρκρου 23.2-23.10 τθσ Διακιρυξθσ ςτισ 31.7.2020 & 10.8.2020 (ϊρα
09:22:23, 11:06:38, 12:37:24 & 16:20:12, αντιςτοίχωσ). Σα δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου κατατζκθκαν και
ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ.
5. Κατόπιν τθσ από 17/08/2020 πρόςκλθςθσ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι Διεξαγωγισ
τθσ θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ ςυνεδρίαςε ςτισ 19/8/2020 και προζβθ ςτον ζλεγχο των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. Θ 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, το οποίο και ολοκλιρωςε ςτισ 19/08/2020, ςτο οποίο θ Ε.Δ. ειςθγείται τθν Κατακφρωςθ
Ανάκεςθσ καταςκευισ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία με δ.τ. «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ».
Κατόπιν των ανωτζρω και κατ’ εφαρμογι τθσ παρ.4.2, του άρκρου 4 τθσ Διακιρυξθσ ςασ αποςτζλλουμε το
Πρακτικό ΙΙ 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
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εταιρεία με τθν επωνυμία «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ», με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ 51,27%, ιτοι οικονομικι προςφορά ζνα
εκατομμφριο τετρακόςιεσ εβδομιντα τρεισ χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα εννζα ευρϊ και εξιντα τρία λεπτά
(1.473.759,63€) χωρίσ Φ.Π.Α.
Επίςθσ, παρακαλοφμε όπωσ εξουςιοδοτιςετε τον κ. Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ανωτζρου ζργου, ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 281668/3810/26.9.2019
(ΑΔΑ: ΩΣ9Δ7Λ6-Φ9Ι, ΦΕΚ 3722/τ.Β’/08-10-2019) Απόφαςθ.
Σο Πρακτικό ΙΙ ζχει ωσ εξισ:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ II (Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου)
ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΒΑΘ
Σου Τποζργου
Σου Τποζργου «Σμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου Ιωάννθ»
του ζργου: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν
είςοδο Πφργου (ςιδθροδρομικι γραμμι)».
προχπολογιςμοφ : 3.750.000,00 € με Φ.Π.Α.
τον Πφργο, τθν 19θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
Ε..Θ.Δ.Θ.., οι υπογράφοντεσ το παρόν:
1) Γιϊργοσ Κορδονοφρθσ, ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, ωσ Πρόεδροσ
2) Πολυξζνθ Φουντά, ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν, ωσ μζλοσ
3) Βαςίλειοσ Μπάρδθσ, ΠΕ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, ωσ μζλοσ
4) Ιωάννθσ Χριςτοδουλόπουλοσ, ΣΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν, ωσ μζλοσ
5) Διάκοσ Νικόλαοσ, Μθχανολόγοσ- Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, ωσ μζλοσ
6) Καράμπελασ πυρίδων, Μθχανικόσ Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ & Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, ωσ μζλοσ
7) Γεωργόπουλοσ Διονφςιοσ , Δθμοτικόσ φμβουλοσ Δ. Πθνειοφ, ωσ μζλοσ
που αποτελοφμε τθν Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ, βάςει τθσ υπ’αρικμ. 210/2020 (ΑΔΑ:Ω7597Λ6-Κ4Χ)
Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 87871,
αφοφ λάβαμε υπόψθ:
1) Σθν υπ’αρικμ. 226038/434/14.8.2019 (ΑΔΑ:ΩΨ17Λ6-7ΛΣ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε.
με τθν οποία εγκρίκθκε ο τρόποσ ανάκεςθσ δφο (2) υποζργων μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται το υποζργο με
τίτλο: «Σμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο Αγίου Ιωάννθ», του ζργου με τίτλο: «Βελτίωςθ
προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο (διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου
(ςιδθροδρομικι γραμμι)» με ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία κάτω των ορίων (άρκρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016)
και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι.
2) Σθν υπ’αρικμ. 466/2020 (ΑΔΑ:6ΨΤΔ7Λ6-ΩΚΩ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκαν θ Δθμοπράτθςθ και οι όροι δθμοπράτθςθσ του ιδίου υποζργου με το ςφςτθμα
προςφοράσ με «επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ» και κριτιριο ανάκεςθσ τθν «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά» με βάςθ τθν τιμι.
3) Σθν από 19/05/2020 Διακιρυξθ Ανοικτισ Δθμοπραςίασ του ωσ άνω ζργου (ΑΔΑΜ:20PROC006724504 2020-0519).
4) Σθν υπ’αρικμ. 659/2020 (ΑΔΑ:67ΛΛ7Λ6-ΒΝΣ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν οποία
ορίςτθκε νζα θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων λόγω τεχνικοφ
προβλιματοσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ κατά τθν αρχικά οριςκείςα θμερομθνία τθν 16θ Ιουνίου
2020.
5) Σον Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
6). Σο από 7.7.2020 ςυνταχκζν Πρακτικό (Ι), για τθ διενζργεια ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
του ζργου.
7). Σθν υπ’ αρικμ. 735/2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΧ7Λ6-1ΘΙ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε το
Πρακτικό (Ι) τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ του ζργου και ανακθρφχκθκε θ καταςκευαςτικι εταιρεία
«ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ.», ωσ
προςωρινόσ ανάδοχοσ του ζργου.
8). Σο από υπ’αρικ. πρωτ. 175730/2624/15.7.2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ με το οποίο κοινοποιικθκε
ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ μζςα από το μενοφ «Επικοινωνία», θ υπ’ αρικμ.
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735/2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΧ7Λ6-1ΘΙ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για ενθμζρωςι τουσ και τυχόν υποβολι
προδικαςτικϊν προςφυγϊν.
9). Σο γεγονόσ ότι δεν αςκικθκαν προδικαςτικζσ προςφυγζσ κατά τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ τθσ Ο.Ε.
10). Σθν υπ’ αρικµ. πρωτ. ΟΙΚ.190304/2878/29.7.2020 πρόςκλθςθ προσ τον προςωρινό ανάδοχο για τθν υποβολι
εκ μζρουσ του, των δικαιολογθτικϊν και των αποδεικτικϊν νομιμοποίθςθσ τουσ, που προβλζπονται ςτο άρκρο 4.2α
τθσ διακιρυξθσ του ζργου, προσ ζλεγχο.
11).Σισ υπ’ αρικµ. πρωτ. 194448/2948/3.8.2020 & 204517/3193/13.8.2020 αιτιςεισ του προςωρινοφ αναδόχου
«ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ.»
µε τισ οποίεσ ςυνυπζβαλλε, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα προσ ζλεγχο δικαιολογθτικά Προςωρινοφ Αναδόχου, τα
οποία είχε υποβάλει θλεκτρονικά ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό
87871, ςτισ 31.7.2020 & 10.8.2020 (ϊρα 09:22:23, 11:06:38, 12:37:24 & 16:20:12), μζςα από το μενοφ
«Επικοινωνία».
Θ Επιτροπι προχϊρθςε πρωτίςτωσ ςτον ζλεγχο τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν από τον
Προςωρινό Ανάδοχο. Σα ωσ άνω δικαιολογθτικά είχαν υποβλθκεί εμπροκζςμωσ αφοφ ωσ καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ αυτϊν είχε οριςτεί θ 10θ Αυγοφςτου 2020 και αυτά υποβλικθκαν ςτισ 31.7.2020 & 10.8.2020.
Εν ςυνεχεία, θ Ε.Δ. προχϊρθςε ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν, ςυνολικά, από τον
προςωρινό ανάδοχο τα οποία είναι τα ακόλουκα :
1. Σουσ από 5.6.2020 (χρόνοσ δθμοπραςίασ) και 29.7.2020 (μετά από πρόςκλθςθ) Πίνακεσ Ονομαςτικοποίθςθσ
Μετοχϊν τθσ εταιρείασ «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ».
2. Σο από 31.12.2019 Κείμενο Καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ».
3. Σο από 25.5.2020 Πρακτικό του Δ.. τθσ εταιρείασ «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για τθν δθμοπραςία του κζματοσ.
4. Σο υπ’αρικμ.7014/11.7.2002 ΦΕΚ φςταςθσ τθσ καταςκευαςτικισ εταιρείασ.
5. Σο υπ’ αρικμ. 1144347.1674010/30.7.2020 ζγγραφο του Επιμελθτθρίου Θεσ/νίκθσ, τμιμα Μθτρϊου / Τπθρεςία
ΓΕΜΘ περί Γενικοφ Πιςτοποιθτικοφ τθσ εταιρείασ «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ».
6. Σο υπ’ αρικμ. 1144347.1674011/30.7.2020 ζγγραφο του Επιμελθτθρίου Θεσ/νίκθσ, τμιμα Μθτρϊου / Τπθρεςία
ΓΕΜΘ περί Αναλυτικό Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ
ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ».
7. Πιςτοποιθτικό περί μθ τζλεςθσ υπό πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ανάλογθ κατάςταςθ, ότι δεν τελεί υπό
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ κιρυξθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ κλπ τθσ
καταςκευαςτικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, με αρικ. πρωτ. 7773/29.7.2020 του Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ.
8. Πιςτοποιθτικό περί αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι διαδικαςία αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, διοριςμοφ εκκακαριςτιςυνεκκακαριςτι κλπ, με αρικμ. πρωτ. 33606/29.7.2020 του Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ.
9. Πιςτοποιθτικό περί μθ υπαγωγισ ςε ειδικι διαχείριςθ, με αρικμ. πρωτ. 33607/29.7.2020 του Πρωτοδικείου
Θεςςαλονίκθσ.
10.Σο από 30.7.2020 ζγγραφο τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
11.Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου του Κοςμάσ Καραδιμοσ, με αρικ. πρωτ. 8229/7.7.2020.
12.Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Κοκκίνου Μαρία, με αρικ. πρωτ. 78983/27.7.2020.
13.Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου του Κοκκίνου Μαρία, με αρικ. πρωτ. 78983/27.7.2020.
14. Σθν με αρικμ.πρωτ. Δ24/8190/29.7.2019 Ενθμερότθτα Πτυχίου για υμμετοχι ςε Δθμοπραςίεσ Δθμοςίων
ζργων τθσ Επιχείρθςθσ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, με
αρικμό ΜΕΕΠ 18692 και χρόνο ιςχφοσ μζχρι 23.7.2020.
15. Σθν με αρικμ.πρωτ. Δ24/7642/22.7.2020 Ενθμερότθτα Πτυχίου για υμμετοχι ςε Δθμοπραςίεσ Δθμοςίων
ζργων τθσ Επιχείρθςθσ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, με
αρικμό ΜΕΕΠ 18692 και χρόνο ιςχφοσ μζχρι 18.6.2021.
16. Σθν με αρικμό πρωτοκόλλου Δ15/12594/5.7.2016 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΠ τθσ Εταιρείασ με αρικμό
8249, με χρόνο ιςχφοσ μζχρι 30.6.2019, με παράταςθ 15 μθνϊν.
17. Σθν από 29.7.2020 (μετά από πρόςκλθςθ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Δ/νων υμβοφλου κ.Ιωάννθ Κόκκινου ότι
δεν ςυντρζχουν οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22 τθσ Διακιρυξθσ.
18. Σθν από 29.7.2020 (μετά από πρόςκλθςθ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Δ/νων υμβοφλου κ.Ιωάννθ Κόκκινου ότι τα
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά είναι ακριβι αντίγραφα των πρωτοτφπων.
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19. Σθν από 29.7.2020 (μετά από πρόςκλθςθ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Δ/νων υμβοφλου κ.Ιωάννθ Κόκκινου ότι
δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 22 παρ.Α2α περί επιβολισ προςτίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ.
20. Σθν από 29.7.2020 (μετά από πρόςκλθςθ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Δ/νων υμβοφλου κ.Ιωάννθ Κόκκινου ότι
δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.3310/2005 (Εκνικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ).
21. Σθν από 29.7.2020 (μετά από πρόςκλθςθ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Δ/νων υμβοφλου κ.Ιωάννθ Κόκκινου ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων που αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
22. Σθν υπ’αρικμ. 68571202/18.5.2020 Βεβαίωςθ τθσ ΑΑΔΕ με χρόνο ιςχφοσ 18.7.2020 (χρόνοσ δθμοπραςίασ).
23. Σθν υπ’αρικμ.68464742/28.4.2020 Βεβαίωςθ τθσ ΑΑΔΕ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΙΝΣΡΑΚΑΣ-ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 28.6.2020 (αρχικι θμερομθνία δθμοπραςίασ).
24. Σθν υπ’αρικμ.68469479/29.5.2020 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΕΛΚΑΣ ΑΣΕΒΕΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 29.6.2020 (αρχικι θμερομθνία δθμοπραςίασ).
25. Σθν υπ’αρικμ.369791/29.5.2020 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 27.11.2021.
26. Σθν υπ’αρικμ.61/27.1.2020 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΕΛΚΑΣ ΑΣΕΒΕΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 26.1.2021 (θμερομθνία δθμοπραςίασ).
27. Σθν υπ’αρικμ.1648/13.12.2019 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΙΝΣΡΑΚΑΣΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 12.6.2020 (αρχικι θμερομθνία δθμοπραςίασ).
28. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 394502/2.6.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 1.12.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
του ζργου «Καταςκευι τετραπλοφ ςιδθροδρομικοφ …. επολίων».
29. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 96/10.3.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 9.9.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ του
ζργου «Αντικατάςταςθ και επζκταςθ… Ν. Μουδανίων».
30. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 269912/13.5.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 12.11.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ του ζργου «Ολοκλιρωςθ των υπολειπόμενων εργαςιϊν… Δ.Κ. Πολυκάςτρου».
31. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 269938/13.5.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 12.11.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ του ζργου «Αντικατάςταςθ ελαςτικϊν… ζωσ τον .. Δαυλευάσ».
32. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 269906/13.5.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 12.11.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ του ζργου «Αναβάκμιςθ ιδθροδρομικισ γραμμισ… ζωσ το ΣΧ1».
33. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 269881/13.5.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 12.11.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ του ζργου «Επιςκευι – Ενίςχυςθ …. τρατιωτικοφ Νοςοκομείου».
34. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 269881/13.5.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 12.11.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ του ζργου «Επιςκευι – Ενίςχυςθ …. τρατιωτικοφ Νοςοκομείου».
35. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. 269895/13.5.2020 (χρόνοσ ιςχφοσ μζχρι 12.11.2020) Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ
Ενθμερότθτασ του ζργου «Καταςκευι νζων…. Θεσ/νίκθσ».
36. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.36/7.1.2020 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα τθσ Περιφερειακισ Μονάδασ του ΕΦΚΑ ςχετικά με
τα μζλθ που ςτελεχϊνουν τθν καταςκευαςτικι εταιρεία ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, με χρόνο ιςχφοσ 7.7.2020 (θμερομθνία δθμοπραςίασ).
37. Σθν από 31.7.2020 (μετά από πρόςκλθςθ) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Δ/νων υμβοφλου κ.Ιωάννθ Κόκκινου ότι το
ανεκτζλεςτο των εργολαβικϊν ςυμβάςεων δεν υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου
υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20, παρ.4 του ν.
3669/2008, όπωσ ιςχφει, με ςυνθμμζνο πίνακα ζργων.
38. Σθν υπ’αρικμ.593/4.6.2020 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΙΝΣΡΑΚΑΣΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 3.12.2020 (θμερομθνία δθμοπραςίασ).
39. Σισ υπ’αρικμ.πρωτ.12529/257/90/11.10.2019 και 49/2006/31.12.2019 Βεβαιϊςεισ Περαίωςθσ.
40. Σο από 25.5.2020 –ςε ορκι επανάλθψθ- Πρακτικό του Δ.. τθσ εταιρείασ «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ
ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για τθν δθμοπραςία του κζματοσ.
41. Σθν υπ’αρικμ.68700334/4.6.2020 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΕΛΚΑΣ ΑΣΕΒΕΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 4.8.2020 (θμερομθνία δθμοπραςίασ).
42. Σθν υπ’αρικμ.68748027/15.6.20 Βεβαίωςθ τθσ ΑΑΔΕ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΙΝΣΡΑΚΑΣ-ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ,
με χρόνο ιςχφοσ 15.8.2020 (θμερομθνία δθμοπραςίασ).
43. Σθν υπ’αρικμ.200/10.3.2020 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ Κ/Ξ ΕΛΚΑΣ ΑΣΕΒΕΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ, με χρόνο ιςχφοσ 9.9.2020 (θμερομθνία πρόςκλθςθσ).
Μετά τον ζλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διαπίςτωςε ότι:
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α). Σα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.) είναι ακριβι.
β). Ζχουν υποβλθκεί νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, τόςο θλεκτρονικά όςο ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπα ι
αντίγραφα), τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
γ). Από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά, νομίμωσ αποδεικνφεται ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ πλθροί τουσ όρουσ
και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, όπωσ ζχουν
κακοριςτεί και περιγράφονται ςτα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ οικείασ Διακιρυξθσ.
Βάςει των ανωτζρω, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,
1) Κάνει δεκτι τθν προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, οικονομικοφ φορζα «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ
ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ.», και
2) Ειςθγείται, ομόφωνα, προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. τθν κατακφρωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν
καταςκευαςτικι εταιρεία «ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΡΓΟΛΘΠΣΙΚΘ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΕ.», με οικονομικι προςφορά ζνα εκατομμφριο τετρακόςιεσ εβδομιντα τρεισ χιλιάδεσ
επτακόςια πενιντα εννζα ευρϊ και εξιντα τρία λεπτά (1.473.759,63€) χωρίσ ΦΠΑ, ιτοι ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ
πενιντα ζνα και είκοςι επτά τοισ εκατό (51,27%).
Σζλοσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξουςιοδότθςε τθν Πρόεδρο τθσ να υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ
ζγκριςθ το παρόν Πρακτικό ΙΙ (θλεκτρονικό αρχείο) ωσ «εςωτερικό» μζςω τθσ λειτουργίασ «επικοινωνία» του
υποςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τθν παρ.4.2.δ τθσ διακιρυξθσ, το οποίο και υπζγραψε ωσ ακολοφκωσ:
ΠΤΡΓΟ 19/08/2020
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

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).
 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.

ΑΔΑ: ΩΡ6Γ7Λ6-6Ο6
 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.:204517/3193/25-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ του υποζργου με τίτλο «Σμιμα Α: Πφργοσ (ςιδθροδρομικι γραμμι) ζωσ είςοδο
Αγίου Ιωάννθ» του ζργου με τίτλο: «Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ Επαρχιακοφ δικτφου από Κατάκολο
(διαςταφρωςθ Αγίου Ανδρζα) ζωσ τθν είςοδο Πφργου (ςιδθροδρομικι γραμμι), προχπολογιςμοφ
3.750.000,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά μόνο με βάςθ τθν τιμι (ενάρικμοσ 2019ΕΠ00110033 και κωδικόσ ΟΠ 5045654).

2. Κατακυρϊνει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία με τθν επωνυμία
«ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΑΣΕ», με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ 51,27%, ιτοι οικονομικι προςφορά ζνα εκατομμφριο
τετρακόςιεσ εβδομιντα τρεισ χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα εννζα ευρϊ και εξιντα τρία λεπτά
(1.473.759,63€) χωρίσ Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΩΡ6Γ7Λ6-6Ο6
3. Εξουςιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ καταςκευισ του ανωτζρου ζργου, ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 281668/3810/26.9.2019 (ΑΔΑ:
ΩΣ9Δ7Λ6-Φ9Ι, ΦΕΚ 3722/τ.Β’/08-10-2019) Απόφαςθ.

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

