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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 11 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 291401/1691

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότθτασ
Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1176/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 290557/4722/04-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1176/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ανάκλθςθ τθσ αρικμ. 678/2020 (ΑΔΑ:6Λ5Κ7Λ6-1ΓΕ) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.. Β) Ζγκριςθ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙα (ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΗ
ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΣΙΚΪΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ) με ΑΝΑΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ (Ι) του ζργου:
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΓΕΦΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΗ ΘΕΗ
«ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προχπολογιςμοφ: 2.700.000,00€ με Φ.Π.Α., κωδικόσ: 2019ΕΠ00100007. Γ) Ανάδειξθ
προςωρινοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 09θ Νοεμβρίου, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 294113/1721/05-11-2020 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. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, 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.
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Αρ. Απόφαςθσ 1176/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α)
Ανάκλθςθ τθσ αρικμ. 678/2020 (ΑΔΑ:6Λ5Κ7Λ6-1ΓΕ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.. Β)
Ζγκριςθ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙΙα (ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΣΙΚΪΝ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ) με ΑΝΑΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ (Ι) του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΓΕΦΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΗ ΘΕΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προχπολογιςμοφ: 2.700.000,00€ με Φ.Π.Α.,
κωδικόσ: 2019ΕΠ00100007. Γ) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 290557/4722/04-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
χετικά με τθν πορεία του διαγωνιςμοφ του ζργου του κζματοσ ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:
1. Με τθν υπ’ αρικμ. 23310/22-2-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΣ465ΧΛ8-ΑΚ7) απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ , ζγινε θ ζνταξθ του ζργου του κζματοσ ςτο Π.Δ.Ε. ςτθ ΑΕΠ001 με κωδικό 2019ΕΠ00100007, ςτο ποςό
των 2.700.000,00€.
2. Με τθν υπ’αρικμ. 85/2019 (ΑΔΑ:6Φ187Λ6-Κ6Μ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου εγκρίκθκε ο τρόποσ
ανάκεςθσ του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΕΑ ΓΕΦΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΛΟ – ΦΛΓΑΛΕΛΑ, ΣΘ ΚΕΘ
ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΛΑ», με ανοικτι διαδικαςία κάτω των ορίων (άρκρο 5 παρ. α του Ν. 4412/2016) 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 1683/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ν77Λ6-Ξ46) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
εγκρίκθκαν θ Δθμοπράτθςθ και οι όροι δθμοπράτθςθσ του ανωτζρω ζργου με το ςφςτθμα προςφοράσ με
«επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ» και κριτιριο τθν «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά» με
βάςθ τθν τιμι.
4. Με τθν υπ’ αρικμ. 260969/4556/3-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΠ4Τ7Λ6-Θ1Κ) απόφαςθ εγκρίκθκε θ γεωλογικισ και θ
τοπογραφικισ μελζτθ και με τθν υπ’ αρικμ. 333424/5117/19-12-2016 (ΑΔΑ: Ω83Ρ7Λ6-Η4Γ) απόφαςθ εγκρίκθκε θ
οριςτικισ μελζτθσ οδοποιίασ και θ μελζτθ Σεχνικϊν ζργων τθσ μελζτθσ «Μελζτθ Γζφυρασ ςτο δρόμο Κολό –
Φιγαλεία ςτθν κζςθ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΛΑ.
5. Θ ζγκριςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου, ζγινε με τθν αρικμ. πρωτ. 220625/3660/22-7-2019 (ΑΔΑ:
Ω55Θ7Λ6-9ΓΦ)Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ.
6. Με τθν υπϋ αρ. 1989/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΠ7Λ6-ΕΑΛ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.
ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ.
7. Με το αρικ.πρωτ. 303311/5295/16-10-2019 ζγγραφο διαβιβάςτθκε θ Περίλθψθ Διακιρυξθσ για δθμοςίευςθ
προσ τισ εφθμερίδεσ.
8. H Διακιρυξθ Ανοικτισ Διαδικαςίασ του πιο πάνω ζργου αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘ (AΔΑΜ:18PROC005693162
2019-10-11)
9. Θ διαδικαςία θλεκτρονικισ κατάκεςθσ, παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ζγινε ςφμφωνα με το
άρκρο 3 & 4 τθσ Διακιρυξθσ. Μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν θ Ε.Δ. ζκανε δεκτοφσ τουσ δφο
διαγωνιηόμενουσ. Από τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ απορρίφτθκε από τθν Επ. Διαγωνιςμοφ ο οικονομικόσ
φορζασ (ΑΣΛΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΛΚΘ ΕΜΠΟΡΛΚΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ – ΚΕΡΑΜΟΠΟΛΛΑ δ.τ. ΑΣΛΑ Α.Σ.Ε.Β.Ε.)
δεν είχε πλθρότθτα δικαιολογθτικϊν για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο Πρακτικό Λ.
10.Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ειςθγικθκε τθν ανάκεςθ του ζργου ςτθν μειοδότρια εταιρεία ΑΕΣΕΚ ΑΝΩΝΤΜΘ
ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΣΕΧΝΛΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΛΚΩΝ ΕΠΛΧΕΛΡΙΕΩΝ ΚΑΛ ΠΛΘΡΟΦΩΡΛΚΘ δ.τ. ΑΕΣΕΚ Α.Ε. με ποςοςτό ζκπτωςθσ
46,89 % .
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11.Με τθν υπϋ αρ. 2752/2019 (ΑΔΑ: 68ΧΠ7Λ6-4Α0) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ εγκρίνεται το Πρακτικό Λ
τθσ Ε.Δ. .
12.Με το υπ’ αρικμ. 389210/6589/13-1-2020 ζγγραφό μασ προσ τθν Οικ. Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. ηθτικθκε θ
τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1989/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΔΠ7Λ6-ΕΑΛ) 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 ΝΕΑ
ΓΕΦΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΘ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΛΟ – ΦΛΓΑΛΕΛΑ, ΣΘ ΚΕΘ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΛΑ», λόγω αντικατάςταςθσ των
μελϊν τθσ Π.Ε.Δ. Δυτικισ Ελλάδασ.
13.Με αρικ. 60/2020( ΑΔΑ: ΨΘΞΕ7Λ6-104) απόφαςθ τθσ, θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ που διατυπϊκθκε ςτο με αρικ. 3/2020 πρακτικό ςυνεδριάςεϊσ αποφάςιςε τθν τροποποίθςθ τθσ υπ’
αρικμ. 1989/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΔΠ7Λ6-ΕΑΛ) Απόφαςθσ τθσ
14.Με το υπ’ αρικμ. 3666/21/13-1-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχν. Ζργων κοινοποιείται θ υπϋ αρ. 2752/2019
(ΑΔΑ: 68ΧΠ7Λ6-4Α0) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
15.Κατά τθσ 2752/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ θ διαγωνιηόμενθ εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ υπζβαλλε τθν
υπ’ αρικμ. 76/24-1-2020 προδικαςτικι προςφυγι ςτθν ΑΕΠΠ ηθτϊντασ αιτιολόγθςθ τθσ Οικ. Προςφοράσ τθσ
μειοδότριασ εταιρείασ ΑΕΣΕΚ Α.Ε. .
16.Με το υπ’ αρικμ. 21748/208/30-1-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ. Ζργων κοινοποιικθκε θ προδικαςτικι προςφυγι
ςτθν εταιρεία ΑΕΣΕΚ Α.Ε. (προςωρινόσ ανάδοχοσ).
17.Με τθν υπ’ αρικμ. Α50/2020 απόφαςθ τθσ θ ΑΕΠΠ αναςτζλλει τθν περαιτζρω πρόοδο του διαγωνιςμοφ.
18. Με το υπ’ αρικμ. 32452/360/6-2-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ. Ζργων κοινοποιικθκε θ Α50/2020 απόφαςθ τθσ
θ ΑΕΠΠ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
19.Με το υπ’ αρικμ. 52506/646/21-2-2020 ζγγραφο διαβιβάςκθκαν ςτθν ΑΕΠΠ οι απόψεισ επί τθσ προςφυγισ τθσ
Δ/νςθσ Σ. Ζργων .
20.Ωσ θμερομθνία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίςτθκε από τθν ΑΕΠΠ θ 3-3-2020
21.Με τθν υπ’ αρικμ. 286/2020 απόφαςθ τθσ, θ ΑΕΠΠ απορρίπτει τθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ εταιρείασ ΔΟΞΑ
ΑΒΕΣΕ.
22.Με το υπ’ αρικμ. 74426/1065/20-3-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ. Ζργων κοινοποιικθκε θ 286/2020 απόφαςθ
τθσ ΑΕΠΠ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό.
23.Με το υπ’ αρικμ. 85211/1266/7-4-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ. Ζργων ηθτικθκαν από τθν ΑΕΣΕΚ Α.Ε. ςφμφωνα
με το άρκρο 4.2. τθσ διακιρυξθσ τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου.
24.Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κατζκεςε τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά θλεκτρονικά και ςτθν Τπθρεςία με τον από
27-4-2020 φάκελο (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 97909/1403/28-4-2020). Επιπλζον κατζκεςε και θλεκτρονικά τθν από
22-4-2020 αίτθςθ τθσ θ εταιρεία ΑΕΣΕΚ Α.Ε. ηθτά παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου λόγω αδυναμίασ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από τισ υπθρεςίασ λόγω τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ.
25.Με το υπ’ αρικμ. 96650/1390/30-4-2020 ζγγραφο θ Δ/νςθ Σ. Ζργων γνωςτοποίθςε ςτον προςωρινό ανάδοχοσ
ότι ςφμφωνα με τθν από 13-4-2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
84/Α/13-4-2020)/ ΜΕΡΟ Θ: Διατάξεισ για Δθμόςιεσ υμβάςεισ, Άρκρο 41ο παρ. μπορεί να κατακζςει τθν
απαιτοφμενθ Τπεφκυνθ διλωςθ ςε αντικατάςταςθ των δικαιολογθτικϊν που αδυνατείτε να εκδϊςετε λόγο του
κορωνοϊοφ COVID-19.
26.Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κατζκεςε τθν από 30-4-2020 υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία δθλϊνει ότι
δεςμεφονται να προςκομίςουν τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα
θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
27.Ο πρόεδροσ τθσ Ε.Δ. ενθμερϊκθκε για τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο
28.Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μετά από πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςυνεδρίαςε ςτισ 205-2020 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 ΛΛ «ΕΛΕΓΧΟ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΩΝ ΠΡΟΩΡΛΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ» και ειςθγικθκε για τθν ζγκριςθ
του και τθν Κατακφρωςθ τθσ Ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου του κζματοσ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία:
«ΑΕΣΕΚ Α.Ε.», με ποςοςτό ζκπτωςθσ 46,89%.
29.Με τθν υπ’ αρικμ. 678/2020 (ΑΔΑ: 6Λ5Κ7Λ6-1ΓΕ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε,
διατυπωκείςα ςτο 35ο/2020 Πρακτικό αυτισ, εγκρίκθκε το Πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν «προςωρινοφ
αναδόχου» τθσ Ε.Δ. τθσ Δθμοπραςίασ και Κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν
καταςκευαςτικι εταιρεία «ΑΕΣΕΚ Α.Ε.» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
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30. Θ υπ’ αρικμ. 678/2020 Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. κοινοποιικθκε με το υπ’ αρικμ. 162229/2452/3-7-2020
ζγγραφο ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ πλθν του αναδόχου και θλεκτρονικά.
31.Κατά τθσ υπ’ αρικμ. 678/2020 Απόφαςθσ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. δεν κατατζκθκαν θλεκτρονικά προδικαςτικζσ
προςφυγζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.3 τθσ Διακιρυξθσ του ζργου.
32.Με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 117377/17-7-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΦΓΟΡ1Φ-ΦΛ) Απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου, θ υπ’ αρικμ. 678/2020 Απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ βρζκθκε νόμιμθ, αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ γιατί είναι ςφμφωνθ με τισ
διατάξεισ των άρκρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
33.Με το υπ’ αρικμ. 182112/2736/21-7-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ. Ζργων διαβιβάςκθκε ο φάκελοσ του ζργου
ςτο Εϋ Κλιμάκιο υμβάςεων του Ελεγκτικοφ υνεδρίου προσ ζλεγχο.
34. Επειδι μζχρι τθν 5-8-2020, θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 97 παρ. 3
του Ν4412/2016, κακϊσ και του άρκρου 19 τθσ διακιρυξθσ δεν είχε απαντιςει το Εϋ κλιμάκιο υμβάςεων του
Ελεγκτικοφ υνεδρίου για τον ζλεγχο του φακζλου του ζργου του κζματοσ και δεν ιταν δυνατι θ ςυμβαςιοποίθςθ
τθσ καταςκευισ του ζργου του κζματοσ, με το υπ’ αρικμ. 190298/2877/29-7-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ.Ε. τθσ Π.Ε.
Θλείασ ηθτικθκε από τθν Οικ. Επιτροπι 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.
35.Με τθν υπ’ αρικμ. 565/2020 Πράξθ του, το Εϋ Κλιμάκιο υμβάςεων του Ελεγκτικοφ υνεδρίου, (θ οποία ζλαβε
το υπ’ αρικμ. 205284/3210/14-8-2020 πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ μασ), αποφαίνεται «ότι δεν κωλφεται θ
υπογραφι του ςχεδίου ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ εταιρείασ «ΑΕΣΕΚ Α.Ε.»
36.Θ Οικ. Επιτροπι με τθν υπ’ αρικμ. 797/2020(ΑΔΑ: 962Μ7Λ6-12Ω) αποφάςιςε να ηθτθκεί από τουσ δφο
διαγωνιηόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, παράταςθ των οικονομικϊν τουσ προςφορϊν και των εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ κατά πζντε μινεσ.
37.Με το υπ’ αρικμ. 195853/2978/5-8-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ. Ζργων κοινοποιικθκε θ υπ’ αρικμ. 797/2020
απόφαςθ τθσ Οικ. Επιτροπισ ςτουσ δφο διαγωνιηόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ.
38.Από τουσ δφο διαγωνιηόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ μόνο ο ζνασ ανταποκρίκθκε (ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ) και κατζκεςε
τθν από 7-8-2020 αίτθςθ παράταςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ . Ο οικονομικόσ
φορζασ ΑΕΣΕΚ Α.Ε. ςτον οποίο είχε κατακυρωκεί θ ανάκεςθ καταςκευισ του ζργου δεν ανανζωςε τθν προςφορά
του.
39. Θ αίτθςθ παράταςθσ τθσ προςφοράσ τθσ ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ κοινοποιικθκε ςτον πρόεδρο τθσ Ε.Δ. με το υπ’ αρικμ.
200152/3102/26-8-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σ. Ζργων.
40.Θ Ε.Δ. ςυνζταξε το από 31/8/2020 ΠΡΑΚΣΛΚΟ (ΛΛα) (ΕΛΕΓΧΟ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΘ ΛΧΤΟ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΛ ΕΓΓΤΘΣΛΚΪΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ )- ΑΝΑΤΝΣΑΞΘ ΠΡΑΚΣΛΚΟΤ (Λ) με το οποίο ηθτοφν :α) τθν
ακφρωςθ τθσ υπϋ αρικμ. . 678/2020 (ΑΔΑ: 6Λ5Κ7Λ6-1ΓΕ) απόφαςθ τθσ Οικ/κισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε , με τθν οποία
είχε εγκρικεί θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ του ανωτζρου ζργου ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΑΕΣΕΚ Α.Ε.», με
μζςθ ζκπτωςθ (46,89%) και β) τθν ανακιρυξθ νζου προςωρινοφ αναδόχου τθν καταςκευαςτικι εταιρεία ΔΟΞΑ
ΑΒΕΣΕ μζςθ ζκπτωςθ 25,00% .
Κατόπιν αυτϊν , ςασ διαβιβάηουμε ςυνθμμζνα το ΠΡΑΚΣΛΚΟ (ΛΛα) (ΕΛΕΓΧΟ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΘ
ΛΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΛ ΕΓΓΤΘΣΛΚΪΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ )- ΑΝΑΤΝΣΑΞΘ ΠΡΑΚΣΛΚΟΤ (Λ) τθσ Ε.Δ. και παρακαλοφμε,
ωσ Προϊςταμζνθ Αρχι, να αποφαςίςετε ςφμφωνα με το προσ ζγκριςθ πρακτικό:
1) για τθν ζγκριςθ του
2)Σθν ακφρωςθ τθσ υπϋ αρικμ. . 678/2020 (ΑΔΑ: 6Λ5Κ7Λ6-1ΓΕ) απόφαςθ τθσ Οικ/κισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε , με
τθν οποία είχε εγκρικεί θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ του ανωτζρου ζργου ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΑΕΣΕΚ
Α.Ε.», με μζςθ ζκπτωςθ (46,89%) και
3) τθν ανακιρυξθ νζου προςωρινοφ αναδόχου τθν καταςκευαςτικι εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ μζςθ ζκπτωςθ 25,00%" .
Σο Πρακτικό ΛΛα ζχει ωσ εξισ:
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καλογερόπουλο Μιχαιλ – Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ
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 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’/29-82017) 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.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 290557/4722/04-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Ανακαλεί τθν υπ’ αρικμ. 678/2020 (ΑΔΑ:6Λ5Κ7Λ6-1ΓΕ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Π.Δ.Ε. με κζμα «Ζγκριςθ Πρακτικοφ ΙΙ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) διεξαγωγισ
Δθμοπραςίασ του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΓΕΦΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ–ΦΙΓΑΛΕΙΑ,
ΣΗ ΘΕΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ» (κωδικόσ 2019ΕΠ00100007), προχπολογιςμοφ: 2.700.000,00€ με Φ.Π.Α και
ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου», με τθν οποία είχε εγκρικεί θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ του ανωτζρου
ζργου ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΑΕΣΕΘ Α.Ε.», με μζςθ ζκπτωςθ (46,89%).
Β) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙα (ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΓΓΤΗΣΙΚΪΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ) με ΑΝΑΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ (Ι) του ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΑ ΓΕΦΤΡΑ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΗ ΘΕΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προχπολογιςμοφ:
2.700.000,00€ με Φ.Π.Α., κωδικόσ: 2019ΕΠ00100007
Γ) Αναδεικνφει νζο προςωρινό ανάδοχο τθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ», με μζςθ ζκπτωςθ
25,00%.
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ, ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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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
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