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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 919/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:219266/3395/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 919/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 4θσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΣΑΚΩΛΟ»,
προχπολογιςμοφ: 11.904.000,00€ με το Φ.Π.Α., κωδικόσ ζργου: 2016ΕΠ 00110036», και
παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ω7ΚΕ7Λ6-Ζ2Ρ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 48/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 07θ επτεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ 221890/1327/03-09-2020 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό 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 Βαςιλικι Σςοφμα και θ Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΑΔΑ: Ω7ΚΕ7Λ6-Ζ2Ρ
Αρ. Απόφαςθσ 919/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 20ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
4θσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ
ΛΑΣΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΣΑΚΩΛΟ», προχπολογιςμοφ: 11.904.000,00€ με το Φ.Π.Α.,
κωδικόσ ζργου: 2016ΕΠ 00110036».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 219266/3395/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Με τθν υπ. αρικμ. 3066/21-7-2016 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ το ζργο με τίτλο:
«ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ -ΚΑΣΑΚΟΛΟ» ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα» με κωδικό ΟΠ 5001230 και προχπολογιςμό 11.904.000,00€ (κωδικόσ ζργου
2016ΕΠ 00110036)
2. τισ 19-4-2017 ζγινε θ δικάςιμοσ ςτο Εφετείο Πατρϊν για τον προςδιοριςμό τθσ προςωρινισ τιμισ μονάδασ των
απαλλοτριωμζνων ακινιτων και των επικειμζνων τουσ για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου του κζματοσ.
3. Με τθν υπ’ αρικμ. 16/2017 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ εγκρίκθκε ο τρόποσ
ανάκεςθσ του εν λόγω ζργου με ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία άνω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) και
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 95 του Ν.4412/2016»
4. Θ ζγκριςθ τθσ μελζτθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου, ζγινε με τθν αρικμ. πρωτ. 155236/1607/185-2018 (ΑΔΑ:6ΒΛ47Λ6-ΣΨ7) Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ.
5. Με τθν υπϋ αρ. 1644/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι
Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ.
6. Θ διαδικαςία θλεκτρονικισ κατάκεςθσ, παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ζγινε ςφμφωνα με το
άρκρο 3 & 4 τθσ Διακιρυξθσ τθν 3-9-2018. Μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν θ Ε.Δ. ζκανε δεκτοφσ και
τουσ οκτϊ διαγωνιηόμενουσ.
7. Με το υπ’ αρικμ. 325701/4073/23-10-2018 ζγγραφο διαβιβάςτθκε το Πρακτικοφ Ι διεξαγωγισ Δθμοπραςίασ
του ζργου του κζματοσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι προσ ζγκριςθ.
8. Με τθν υπ’ αρικμ. 2278/2018 (ΑΔΑ:7ΝΕΜ7Λ6-ΑΒΦ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ εγκρίκθκε το
Πρακτικό Ι τθσ Ε.Δ. και αναδείχκθκε «Προςωρινόσ Ανάδοχοσ» του ζργου του κζματοσ θ καταςκευαςτικι εταιρεία:
«ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΤΔΡΟΚΑΣΑΚΕΤΘ Α.Ε.», με ποςοςτό ζκπτωςθσ 53,00%,
9. Μζςω του μενοφ «Επικοινωνία» και με το υπ’ αρικμ. 340214/4300/7-11-2018 ζγγραφο κοινοποιικθκε θ
ανωτζρω απόφαςθ και το πρακτικό Ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό.
10.Με το υπϋ αρικ. 363559/4605/20-11-2018 ζγγραφό μασ προςκλικθκε ( και μζςω του μενοφ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ) ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 4.2α τθσ διακιρυξθσ του ζργου ο οποίοσ τα
υπζβαλε θλεκτρονικά και ςτθν Τπθρεςία με τον από 7-12-2018 φάκελο (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 389383/4975/712-2018).
11.Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατόπιν τθσ από 12-12-2018 πρόςκλθςθσ του προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ,
ςυνεδρίαςε ςτισ 17-12-2018 για τον ζλεγχο των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και από τον εκτενι ζλεγχο
αυτϊν διαπίςτωςε ότι πλθροφνται όλεσ οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 4, παρ.4.2
τθσ Διακιρυξθσ και ςυνζταξε το πρακτικό Ελζγχου δικαιολογθτικϊν «Προςωρινοφ Αναδόχου» το οποίο διαβίβαςε
ςτθν Οικ. Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. με το υπ’ αρικμ. 22260/211/22-01-2019 ζγγραφο.
12.Με τθν υπ’ αρικμ. 180/2019 (ΑΔΑ: 6Ν167Λ6-ΑΩ2) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ εγκρίκθκε το
Πρακτικό Ελζγχου δικαιολογθτικϊν «Προςωρινοφ Αναδόχου» τθσ Ε.Δ. του ζργου του κζματοσ και κατακφρωςε
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία: «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΤΔΡΟΚΑΣΑΚΕΤΘ Α.Ε.», με ποςοςτό
ζκπτωςθσ 53,00% .
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13.Με το υπ’ αρικμ. 139785/2055/9-5-2019 ζγγραφο -ςφμφωνα με το άρκρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, κακϊσ
και του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ – θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ ηιτθςε από τθν Οικ. Επιτροπι τθσ
Π.Δ.Ε. τθν λιψθ απόφαςθσ παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ από τουσ
διαγωνιηόμενουσ κατά πζντε (5) μινεσ.
14.Με τθν υπϋαρικμ. 842/22-04-2019 (ΑΔΑ: 61ΞΦ7Λ6-ΡΛ2) απόφαςι τθσ οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε εγκρίνει
το αίτθμα να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ , να παρατακεί θ
ιςχφσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά πζντε (5) μινεσ.
15.Με το υπ’ αρικ. 147281/2200 ζγγραφό τθσ Δ/νςθσ Σεχν. ϋΕργων Π.Ε Θλείασ ηθτικθκε, από τουσ οχτϊ (8)
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετείχαν ςτθν δθμοπραςίασ , να μασ υποβάλλουν διλωςθ μζχρι τισ 28-5-2019 , ότι
αποδζχονται τθν παράταςθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ , κακϊσ και βεβαίωςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ζκδοςθσ
τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ , για πζντε(5) μινεσ.
16.Από τουσ οκτϊ διαγωνιηόμενουσ φορείσ μόνο οι δφο (ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΤΔΡΟΚΑΣΑΚΕΤΘ Α.Ε. και ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ)
ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ και υπζβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογθτικά εγγράφωσ και θλεκτρονικά μζςω
του μενοφ «Επικοινωνία» .
17.Θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ αφοφ ζλεγξε 1) τθν από 22-5-2019 (αρικμ. Πρωτ. Τπθρςίασ 155896/2428/22-52019)διλωςθ παράταςθσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ
και 2) τθν από 23-5-2019 (αρικμ. Πρωτ. Τπθρςίασ 159050/2495/24-5-2019) διλωςθ παράταςθσ τθσ προςφοράσ
και τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΤΔΡΟΚΑΣΑΚΕΤΘ Α.Ε. ςυνζταξε το από 256-2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟ (ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΑΘ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΤΘΣΙΚΪΝ
ΤΜΜΕΣΟΧΘ )- ΑΝΑΤΝΣΑΞΘ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ (ΙΙ).
18.Με τθν υπ’ αρικμ. 1530/2019 απόφαςθ τθσ, θ Οικ. Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. εγκρίνει το πιο πάνω πρακτικό και
επικαιροποιεί τθν 180/2019 απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ καταςκευισ του ζργου ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία
«Ελλθνικι Τδροκαταςκευι Α.Ε.».
19.Με το υπ’ αρικμ. 297342/5141/10-10-2019 ζγγραφο -ςφμφωνα με το άρκρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016,
κακϊσ και του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ – θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ ηιτθςε από τθν Οικ.
Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. τθν λιψθ απόφαςθσ παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ και των
εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ από τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά πζντε (5) μινεσ.
20.Με τθν υπϋαρικμ. 2287/2019/2019( ΑΔΑ: 68ΔΤ7Λ6- ΨΒΚ) απόφαςθ τθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ που διατυπϊκθκε ςτο με αρικ. 35/2019 εγκρίνει το αίτθμα να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ , να παρατακεί θ ιςχφσ των προςφορϊν τουσ
και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά πζντε (5) μινεσ.
21.τθν πιο πάνω απόφαςθ ανταποκρίκθκε μόνο θ εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ και θ Ε.Δ. ςυνζταξε το ςυνθμμζνο
πρακτικό «ΕΛΕΓΧΟY ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΘ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΤΘΣΙΚΪΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΝΑΤΝΣΑΞΘ ΠΡΑΚΣΙΚΟY Ι». Θ εταιρεία « ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΤΔΡΟΚΑΣΑΚΕΤΘ Α.Ε.» επζλεξε να μθν δεχτεί τθν
ανανζωςθ τθσ προςφοράσ τθσ και να αποχωρίςει οικιοκελϊσ από το διαγωνιςμό.
22.Με αρικ. 2608/2019( ΑΔΑ: ΩΟ0Σ7Λ6-5Χ) απόφαςθ τθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ που διατυπϊκθκε ςτο με αρικ. 42/2019 πρακτικό ςυνεδριάςεϊσ εγκρίνει το πιο πάνω Πρακτικό τθσ Ε.Δ.
και ανακθρφςςεται θ εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ νζα προςωρινόσ ανάδοχοσ.
23.Με το υπ’ αρικμ. 8410/78/13-1-2020 ζγγραφό μασ προσ τθν Οικ. Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. ηθτικθκε θ τροποποίθςθ
τθσ υπ’ αρικμ. 1644/2018 (ΑΔΑ:6Ι9Π7Λ6-1ΟΗ) Απόφαςθσ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα: «υγκρότθςθ Επιτροπισ
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ με ανοικτό διαγωνιςμό άνω των ορίων του Ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΪΚΑ –
ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ -ΚΑΣΑΚΟΛΟ » λόγω αντικατάςταςθσ των μελϊν τθσ Π.Ε.Δ. Δυτικισ Ελλάδασ.
24.Με αρικ. 61/2020( ΑΔΑ: ΩΟ0Σ7Λ6-5Χ) απόφαςθ τθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ που διατυπϊκθκε ςτο με αρικ. 3/2020 πρακτικό ςυνεδριάςεϊσ αποφάςιςε τθν τροποποίθςθ τθσ υπ’
αρικμ. 1644/2018 (ΑΔΑ:6Ι9Π7Λ6-1ΟΗ) Απόφαςθσ τθσ .
25.Με το υπϋ αρικ. 385480/6541/2-12-2019 ζγγραφό μασ προςκλικθκε ( και μζςω του μενοφ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ) ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 4.2α τθσ διακιρυξθσ του ζργου. O ανάδοχοσ
τα υπζβαλε θλεκτρονικά και ςτθν Τπθρεςία με τον από 9-1-2020 φάκελο (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 7470/68/10-12020).
26.Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατόπιν τθσ από 28-1-2020 πρόςκλθςθσ του προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ,
ςυνεδρίαςε ςτισ 3-2-2020 για τον ζλεγχο των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και από τον εκτενι ζλεγχο
αυτϊν διαπίςτωςε ότι πλθροφνται όλεσ οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 4, παρ.4.2
τθσ Διακιρυξθσ και ςυνζταξε το Πρακτικό ΙΙ (Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου «ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ) και
ειςθγικθκε για τθν ζγκριςθ του και τθν Κατακφρωςθ τθσ Ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου του κζματοσ ςτθν
καταςκευαςτικι εταιρεία: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ», με ποςοςτό ζκπτωςθσ 43,09%.
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27.Με αρικ. 334/2020( ΑΔΑ:90Β7Λ6-Ρ33) απόφαςθ τθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ που διατυπϊκθκε ςτο με αρικ. 11/2020 πρακτικό ςυνεδριάςεϊσ αποφάςιςε τθν ζγκριςθ του Πρακτικοφ
ΙΙ (Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου «ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ) και κατακφρωςθ του ζργου ςτθν ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ.
28.Με το υπ’ αρικμ. 81598/1193/31 /3/2020ζγγραφο -ςφμφωνα με το άρκρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, κακϊσ
και του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ – θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ ηιτθςε από τθν Οικ. Επιτροπι τθσ
Π.Δ.Ε. τθν λιψθ απόφαςθσ παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ από τουσ
διαγωνιηόμενουσ κατά πζντε (5) μινεσ.
29.Με τθν υπϋαρικμ. 436/2020( ΑΔΑ: 99ΓΘ7Λ6-ΩΩ8) απόφαςθ τθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ που διατυπϊκθκε ςτο με αρικ. 18/2020 εγκρίνει το αίτθμα να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ , να παρατακεί θ ιςχφσ των προςφορϊν τουσ και των
εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά πζντε (5) μινεσ.
30.τθν πιο πάνω απόφαςθ ανταποκρίκθκε θ εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ (προςωρινόσ ανάδοχοσ)και θ Ε.Δ. ςυνζταξε το
ςυνθμμζνο πρακτικό «ΕΛΕΓΧΟY ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ 3θ ΠΑΡΑΣΑΘ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΤΘΣΙΚΪΝ
ΤΜΜΕΣΟΧΘ».
31.Με αρικ. 607/2020( ΑΔΑ: ΩΦΒΝ7Λ6-1Δ8) απόφαςθ τθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ που διατυπϊκθκε ςτο με αρικ29/2020 πρακτικό ςυνεδριάςεϊσ εγκρίνει το πιο πάνω Πρακτικό τθσ Ε.Δ. .
Επειδι αναβλικθκε θ δικάςιμοσ του Εφετείου Πατρϊν για τον κακοριςμό τθσ οριςτικισ τιμισ αποηθμίωςθσ τθσ
απαλλοτρίωςθσ ( θ δικάςιμοσ ζχει οριςκεί για τθν 12-11-2020) και επειδι ζωσ ςιμερα δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ
παρακατάκεςθ τθσ αποηθμίωςθσ των απαλλοτριωμζνων ακινιτων ϊςτε θ απαλλοτρίωςθ να ζχει ςυντελεςτεί, δεν
είναι δυνατι θ ςυμβαςιοποίθςθ τθσ καταςκευισ του ζργου του κζματοσ μζχρι τθν 28-8-2020, θμερομθνία ιςχφοσ
των προςφορϊν ςφμφωνα με τθν 3θ παράταςθ προςφορϊν και ςφμφωνα με το άρκρο 97 παρ. 3 του Ν4412/2016,
κακϊσ και του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν λιψθ απόφαςθσ, προκειμζνου να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ κατά πζντε (5) μινεσ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καλογερόπουλο Μιχαιλ – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

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.:219266/3395/02-09-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Να ηθτθκεί με αποςτολι αιτιματοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. από τουσ
προςφζροντεσ του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΤ ΛΑΣΕΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΣΑΚΩΛΟ»,
προχπολογιςμοφ: 11.904.000,00€ με το Φ.Π.Α., κωδικόσ ζργου: 2016ΕΠ 00110036, θ παράταςθ ιςχφοσ
των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ τουσ κατά πζντε (5) μινεσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1α και άρκρο 97 παρ. 3 του Ν4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ δεν είναι
δυνατι θ ςυμβαςιοποίθςθ τθσ καταςκευισ του εν κζματι ζργου για τον αναφερόμενο ςτο ειςθγθτικό
μζροσ τθσ παροφςασ λόγο.
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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
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

