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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1η ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε τακτικι
ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr), τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
17841/56/21-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Σάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
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Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία -Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 13ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΣΠ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα: «Α) Ζγκριςθ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 32, παρ.2(γ) και 32Α του
Ν.4412/2016 του ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΟ Ε.Ο ΔΙΚΣΤΟ ΕΝΣΟ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΚΑΙ ΠΤΡΓΟΤ ΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΤΡΚΑΓΙΑ) ΣΟΝ
ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΣΟΤ 2021», προχπολογιςμόσ: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 801, κ.ε.:2021ΕΠ80100004. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ ςε
διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. Γ) Κακοριςμόσ των
οικονομικϊν φορζων ςτουσ οποίουσ κα αποςταλεί θ πρόςκλθςθ. Δ) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ για
τθν διεξαγωγι τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάκεςθ του ζργου», αποκλειςτικά και μόνο ωσ προσ
τον πίνακα των προςκαλοφμενων, για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ οικονομικϊν φορζων και δθ ωσ
προσ τθ ςτιλθ που αναγράφει τθν Σάξθ Πτυχίων αυτϊν».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 15768/185/20-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά
τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’αρικμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016) Απόφαςθ
του κ. Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
3. Τισ διατάξεισ του Ρ. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν
και λοιπζσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν 3316/2005 «Ανάκεςθ και
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εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ»
(Αϋ42), αρμοδιότθτασ των Ρεριφερειϊν.
4. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ’Α/8.8.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. Tθν υπϋαρικ.πρωτ.Ρ.Δ.Ε./Δ.Δ/306389/5471/29.10.2021 (ΦΕΚ 932/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29.10.2021) Απόφαςθ κ.
Ρεριφερειάρχθ περί «Τροποποίθςθ – Συμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικ. 217911/3717/01.09.2020 (ΦΕΚ715/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ/07.09.2020) Απόφαςθσ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» όπωσ ίςχυε μετά τθν τροποποίθςι τθσ από τθν υπ’ αρικ. 236275/4503/26-82021 Απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ (ΦΕΚ721/Υ.Ο.Δ.Δ/02.09.2021) .
6. Τθν με αρικμ.ΔΝΣγ/οικ35577/ΦΝ466/04.05.2017 (φεκ 1746/τ.Β/19.5.2017) Απόφαςθ του Υπ. Υποδομϊν
και Μεταφορϊν «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων».
7. Το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφερειϊν», όπωσ
αντικαταςτάκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει ωσ εξισ: Θ οικονομικι επιτροπι είναι ςυλλογικό όργανο,
αρμόδιο για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ και διοικθτικισ λειτουργίασ τθσ περιφζρειασ.
Ειδικότερα, ζχει τισ ακόλουκεσ αποφαςιςτικζσ, ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ: «ι) Αποφαςίηει για
iv. τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ
δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αφοροφν ςε ζργα, μελζτεσ,
προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ
από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
8. Τα ζντονα καιρικά φαινόμενα (κεομθνία), και δθ τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ που εκδθλϊκθκε κατά τον μινα
Αφγουςτο του 2021, με αποτζλεςμα τθν πρόκλθςθ ςοβαρϊν βλαβϊν ςτα επαρχιακά οδικά δίκτυα που
ευρίςκονται ςτα διοικθτικά όρια των Διμων Ρφργου και Αρχαίασ Ολυμπίασ, και ειδικότερα αυτϊν ςτισ
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ρφργου και Ωλζνθσ και ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Αρχαίασ Ολυμπίασ και Φολόθσ.
9. Τισ υπ’αρικμ. πρωτ. ΓΓ13373/5.8.2021 (ΑΔΑ: 6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΘΜ) και υπ’ αρικμ. πρωτ. 7290/6.8.2021 (ΑΔΑ:
ΕΟ4Δ46ΜΤΛΒ-Θ2Χ) Αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, με τισ οποίεσ κθρφχκθκαν ςε
κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Αρχαίασ Ολυμπίασ και Φολόθσ του Διμου Αρχαίασ
Ολυμπίασ και οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ρφργου και Ωλζνθσ του Διμου Ρφργου, αντιςτοίχωσ.
10.Το Τεχνικό δελτίο και τθν ζκκεςθ που ςυντάχκθκαν για τθν ζνταξθ του ζργου ςτθν Συλλογικι απόφαςθ
ΣΑΕΡ 801 για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν που προκλικθκαν από τισ φυςικζσ καταςτροφζσ.
11.Τθν υπ’ αρικμ. 110716/11.10.2021 (ΑΔΑ: 68ΗΝ46ΜΤΛ-Ε4Η) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ &
Επενδφςεων με τθν οποία εντάχκθκε ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2021, ςτθ ΣΑΕΡ 801
τροπ.01, με Κωδικό 2021ΕΡ80100004, το ζργο με τίτλο: «ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΓΟΥ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΘΕΟΜΘΝΙΑ
(ΡΥΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021».
12.Τθν υπ’αρικμ. πρωτ. ΟΙΚ. 291217/5101/15.10.2021 (ΑΔΑ:Ω5ΧΕ7Λ6-989) Απόφαςθ του Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε Θλείασ
με τθν οποία εγκρίκθκαν τα ςυμβατικά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
13.Το υπ’αρικμ.πρωτ.ΡΔΕ/ΔΡΧΣ/302611/5964/29.10.2021 ζγγραφο του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και
Υδροοικονομίασ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ περί μθ υπαγωγισ του ζργου του κζματοσ ςε υποχρζωςθ περιβαλλοντικισ
αδειοδότθςθσ.
14.Τθν κατεπείγουςα ανάγκθ για άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν που προκλικθκαν από τθν κεομθνία, ςτα
επαρχιακά οδικά δίκτυα, που ευρίςκονται ςτα διοικθτικά όρια των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Αρχαίασ Ολυμπίασ
και Φολόθσ του Διμου Αρχαίασ Ολυμπίασ και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ρφργου και Ωλζνθσ του Διμου
Ρφργου, δεδομζνου του γεγονότοσ ότι τα εν λόγω οδικά επαρχιακά δίκτυα είναι κεντρικζσ Επαρχιακζσ Οδοί
και θ μθ άμεςθ αποκατάςταςθ αυτϊν ενζχει τον κίνδυνο περαιτζρω βλαβϊν και τθσ ολικισ διακοπισ τθσ
κυκλοφορίασ.
15.Το άρκρο 32 «Ρροςφυγι ςτθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ» του
Ν.4412/2016 και ειδικότερα τθν παρ. 2(γ) ςτο οποίο αναφζρεται ότι: «ςτο μζτρο που είναι απολφτωσ
απαραίτθτο, εάν λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλομζνθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα για τθν ανακζτουςα
αρχι, δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοιχτζσ, κλειςτζσ ι
ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ. Οι περιςτάςεισ που επικαλοφνται οι ανακζτουςεσ αρχζσ για
τθν αιτιολόγθςθ τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να απορρζουν από δικι τουσ
ευκφνθ».
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16.Το άρκρο 32Α του Ν.4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.4782/2021
«Άρκρο 32Α “φκμιςθ ηθτθμάτων προςφυγισ ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ”:
«1. Εξαιροφνται τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 22, περί κανόνων που εφαρμόηονται
ςτισ επικοινωνίεσ, του άρκρου 36, περί υποχρζωςθσ χριςθσ και λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, τθσ παρ. 1 του
άρκρου 72, περί εγγυιςεων, και των παρ. 1 ζωσ 4 του άρκρου 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου
Σφμβαςθσ, οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ του άρκρου 32, περί προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ: α) όπου θ δυνατότθτα ανάκεςθσ περιορίηεται ςε ζναν προκακοριςμζνο
ςυμμετζχοντα, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 2, τθν παρ. 3, τθν περ. β’ τθσ παρ. 4 και τθν παρ. 6, β) όπου θ
ανάκεςθ ζχει επείγοντα χαρακτιρα ςφμφωνα με τθν περ. γ’ τθσ παρ. 2, ι γ) όπου θ ςυναλλαγι αφορά ςε
προμικεια αγακϊν που είναι ειςθγμζνα και αγοράηονται ςε χρθματιςτιριο εμπορευμάτων ςφμφωνα με τθν
περ. γ’ τθσ παρ. 4.
2. Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου 32, περί προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ διεξάγεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ, όπου υπάρχει, και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν μπορεί να γίνεται ςε ενιαίο ςτάδιο με τθν
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο
ςυγκροτείται από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 221, περί οργάνων
διενζργειασ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων, και ειςθγείται προσ το αποφαινόμενο όργανο για
κάκε κζμα που ανακφπτει κατά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν οι
περιςτάςεισ τθσ περ. β’ τθσ παρ. 1 ωσ γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίηεται και θ αρμόδια υπθρεςία τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
3. Στθν περ. γ’ τθσ παρ. 1 δεν απαιτείται προθγοφμενθ πρόκλθςθ και θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
διεξάγεται με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςυναλλαγισ.».
17.Το άρκρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36 Α/9-03-2021) με το οποίο τροποποιικθκε το άρκρο 221 του
Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με το οποίο: Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, πζραν των ανωτζρω, ιςχφουν και τα
ακόλουκα α) Πταν ωσ κριτιριο ανάκεςθσ χρθςιμοποιείται θ πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικι άποψθ,
προςφορά μόνο βάςει τιμισ ι βάςει πλιρωσ αντικειμενικοποιθμζνων κριτθρίων, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ
αποτελείται από τρεισ (3) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, κατθγορίασ ΡΕ ι TE, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, που
υπθρετοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι, εγγεγραμμζνουσ ςτο μθτρϊο τθσ περ.η’, με εμπειρία, τεχνικι εξειδίκευςθ
και ειδικότθτεσ, που προςιδιάηουν τισ υπό ανάγκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν, οι οποίοι ορίηονται από τθν
ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Θ ιςχφσ του άρκρου 108, εκτόσ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11,
αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ του Ν.4782/2021 ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
18.Το γεγονόσ ότι θ ανωτζρω ανάγκθ αφενόσ οφείλεται ςε γεγονόσ απρόβλεπτο για τθν Ανακζτουςα Αρχι και
δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι με
διαπραγμάτευςθ διαδικαςίεσ με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ και αφετζρου, ςε καμία περίπτωςθ,
δεν απορρζει από ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
19.Το γεγονόσ ότι, εκ παραδρομισ, ςτθν υπ’αρικμ. πρωτ. OIK.382174/6500/22.12.2021 ειςιγθςθ τθσ
Υπθρεςίασ προσ τον κ. Αντιπεριφερειάρχθ αναγράφθκε λανκαςμζνα (και ειδικότερα αντίςτροφα) θ Τάξθ
Ρτυχίων (οδοποιία) των με Α/Α (2): «ΑΝΤΩΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ &
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΤΩΝ» και Α/Α (3): «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» προςκαλοφμενων, για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ
οικονομικϊν φορζων, και ςυγκεκριμζνα αναγράφθκε:
Τάξθ Ρτυχίου
Α/Α
Α.ΜΕΕΡ
Οικονομικόσ Φορζασ
(οδοποιία)
ΑΝΔΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΡΟΥΛΟΙ
1
18232
4θ Τάξθ
ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΑ
ΑΝΤΩΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ
2
22605
ΕΜΡΟΙΚΘ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΘ
4θ Τάξθ
ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ
3
18063
3θ Τάξθ
με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»
Αντί του ορκοφ, το οποίο είναι:
Α/Α

Α.ΜΕΕΡ

Οικονομικόσ Φορζασ

Τάξθ Ρτυχίου
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(οδοποιία)
1

18232

2

22605

3

18063

ΑΝΔΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΡΟΥΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΑ
ΑΝΤΩΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ
ΕΜΡΟΙΚΘ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΘ
ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ
με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»

4θ Τάξθ
3θ Τάξθ
4θ Τάξθ

Και επειδι,
Στθν εκδοκείςα με αρικμ. 1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΤΡ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε. με
κζμα : «1.Ζγκριςθ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των άρκρων 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016 του ζργου με τίτλο: «ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΓΟΥ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΘΕΟΜΘΝΙΑ (ΡΥΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», προχπολογιςμοφ: 4.000.000,00€ μετά του
Φ.Ρ.Α που χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΡΔΕ (2021) ςτθ ΣΑΕΡ 801, με Κωδ.
Ζργου 2021ΕΡ80100004. 2. Ζγκριςθ των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ ςε διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. 3. Κακοριςμόσ των Οικονομικϊν Φορζων ςτουσ οποίουσ κα αποςταλεί θ
Ρρόςκλθςθ. 4. Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ για τθ Διεξαγωγι τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάκεςθ.»,
περιλαμβάνεται ςτο ςϊμα αυτισ, ο λανκαςμζνοσ – ωσ προσ τισ Τάξεισ Ρτυχίων - πίνακασ των δφο, εκ των
τριϊν, προςκαλοφμενων, για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οικονομικϊν φορζων,
Ειςθγοφμαςτε
κατόπιν των ανωτζρω,
1. Τθν Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρίκμ. 1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΤΡ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρ.Δ.Ε., κακϊσ και τθν
2. Τθν Τροποποίθςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ ςε διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016,
αποκλειςτικά και μόνο ωσ προσ τον πίνακα των προςκαλοφμενων, για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ
οικονομικϊν φορζων, και δθ ωσ προσ τθν ςτιλθ που αναγράφει τθν Τάξθ Ρτυχίων αυτϊν, ωσ ακολοφκωσ:
Τάξθ Ρτυχίου
Α/Α
Α.ΜΕΕΡ
Οικονομικόσ Φορζασ
(οδοποιία)
ΑΝΔΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΘ
1
18232
4θ Τάξθ
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΑ
ΑΝΤΩΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ
2
22605
3θ Τάξθ
& ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ με
3
18063
4θ Τάξθ
δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»
Κατά τα λοιπά, θ υπ’αρικμ.1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΤΡ) Απόφαςθ ιςχφει ωσ ζχει.
Θ νζα Ρρόςκλθςθ ζχει ωσ εξισ:
ΡΟΣΚΛΘΣΘ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ ΧΩΙΣ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 32, παρ.2(γ) του Ν.4412/2016.
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΓΟΥ
ΤΘΣ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΘΕΟΜΘΝΙΑ (ΡΥΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», προχπολογιςμοφ:
4.000.000,00€ μετά του Φ.Ρ.Α
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ προςκαλεί, αποκλειςτικά και μόνο, τουσ κάτωκι Οικονομικοφσ φορείσ:
Α/Α

Α.ΜΕΕΡ

1

18232

Οικονομικόσ Φορζασ
ΑΝΔΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ

Τάξθ Ρτυχίου
4θ Τάξθ
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ΕΜΡΟΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΑ
ΑΝΤΩΝΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ
2
22605
ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΜΡΟΙΚΘ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
3θ Τάξθ
με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ
3
18063
4θ Τάξθ
ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»
να υποβάλλουν προςφορά, για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου με τίτλο: «ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΓΟΥ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΘΕΟΜΘΝΙΑ (ΡΥΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», προχπολογιςμοφ: 4.000.000,00€ (δαπάνθ
εργαςιϊν, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Ανακεϊρθςθ και ΦΡΑ), με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 32, παρ.2(γ) του Ν.4412/2016.
Θ ανάκεςθ του ζργου κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, λόγω
κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθ ςε γεγονότα απρόβλεπτα, ςφμφωνα με τθν εφαρμογι του άρκρου 32
παρ.2(γ) του Ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 32Α του Ν.4412/2016 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με
τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.4782/2021) ςφμφωνα με το οποίο θ περίπτωςθ του άρκρου 32 παρ.2(γ),
εξαιρείται τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ τθσ παρ.1 του άρκρου 22 περί κανόνων που εφαρμόηονται ςτισ
επικοινωνίεσ, του άρκρου 36 περί υποχρζωςθσ χριςθσ και λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, τθσ παρ.1 του άρκρου 72
περί εγγυιςεων και των παρ.1 ζωσ 4 του άρκρου 79 περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ.
Προι διαδικαςίασ / Ρεριγραφι / Ρροδιαγραφζσ κλπ.
1. Κφριοσ του Ζργου/ Ανακζτουςα Αρχι/ Στοιχεία επικοινωνίασ.
1.1Ανακζτουςα αρχι: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΡΔΔ)
Οδόσ
: Μανωλοπουλου 47
Ταχ.Κωδ.
: 27131
Τθλ.
: 2621360259
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (URL)
: www.pde.gov.gr
E-Mail
: apanagi@ilia.pde.gov.gr
Ρλθροφορίεσ:
: Ακ. Ραναγιωτοποφλου
1.2 Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΡΕΙΦ.ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΡΔΔ)
1.3 Ρροϊςταμζνθ Αρχι : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΕΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ όςον αφορά τισ αρμοδιότθτεσ τισ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 176 του Ν3852/2010, τισ τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85 Α)
και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α) και κατά τα λοιπά θ Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝ.ΕΓΩΝ Ρ.Ε.
ΘΛΕΙΑΣ.
1.4 Διευκφνουςα Υπθρεςία : Τ.Σ.Ε. τθσ Δ/ΝΣΘΣ ΤΕΧΝ. ΕΓΩΝ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣ
1.5 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρ.Ε.ΘΛΕΙΑΣ
2. Ραραλαβι τευχϊν και εντφπου Οικονομικισ προςφοράσ: Θα αποςταλοφν θλεκτρονικά με τθν πρόςκλθςθ.
3. Θ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ κα γίνει ςτα γραφεία τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ (Διοικθτιριο-Ρφργοσ), από
τθν αρμόδια Επιτροπι για τθν διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ, ςτθν οποία κα κατατεκοφν όλεσ
οι προςφορζσ.
Θ διαδικαςία κα διεξαχκεί ςε ζνα ενιαίο ςτάδιο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 32Α του
Ν.4412/2016 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.4782/2021).
4. Θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν:
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ ……………..… 2021,
θμζρα ……… και ϊρα 10:00 π.μ.
5. Φάκελοι Ρροςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελο), εντόσ
του οποίου κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ςτο οποίον κα
περιζχονται τα εξισ:
α1. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΡ για ζργα κατθγορίασ ΟΔΟΡΟΙΙΑ.
α2. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικό μθτρϊο, ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του αφορά ςτον νόμιμο
εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ και ςε όλα τα μζλθ του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ (ςε περίπτωςθ Α.Ε.). Στισ περιπτϊςεισ
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν
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κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά κα πρζπει να
ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.
α3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςφζρων δεν
τελεί ςε μία από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: υπό πτϊχευςθ ι ζχετε υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελείτε υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχετε
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχετε αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ ςασ δραςτθριότθτεσ
ι ότι βρίςκεςτε ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ
ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι τουσ.
α4. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ ςασ υποχρεϊςεισ (ιτοι αςφαλιςτικι και φορολογικι
ενθμερότθτα). Τα εν λόγω δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ.
α5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα (υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο/ τουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ τθσ εταιρείασ) ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του
Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα.
α6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα (υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο/ τουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ τθσ εταιρείασ) ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ υποβολισ
προςφορϊν
και
κα
αναγράφονται
τα
ςτοιχεία
του
διαγωνιςμοφ
(αρ.
πρωτ.
πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ, ανακζτουςα αρχι, τίτλοσ διαγωνιςμοφ, κλπ).
α7. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ
και εκτζλεςθ εργαςιϊν με το Δθμόςιο ι/και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. λόγω μθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του
υποχρεϊςεων, τουλάχιςτον κατά τθν τελευταία πενταετία.
α8. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (κωδικοποιθμζνο
καταςτατικό τθσ εταιρείασ, πρόςφατο γενικό πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ, πρόςφατο Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ). Τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ κα
πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.
β. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίον κα
περιζχεται ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που κα δοκεί από τθν Υπθρεςία.
Οι προςφορζσ υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Οικονομικοφ φορζα. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ
διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ (προςφορζσ, περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία,
κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα) κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από
νόμιμθ ελλθνικι μετάφραςθ.
6. Τίτλοσ ζργου: «ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΓΟΥ ΤΘΣ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΘΕΟΜΘΝΙΑ (ΡΥΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021».
Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) : 3.225.806,45€.
Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου : Κωδικόσ NUT: EL633.
Κωδικόσ CPV : 45233141-9 (εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδϊν).
Ρθγι χρθματοδότθςθσ : Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΣΑΕΡ 801, Κ.Ε. 2021ΕΡ80100004.
Σφντομθ Ρεριγραφι : Ρροβλζπονται εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν (αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων,
άρςθ καταπτϊςεων, απομάκρυνςθ και αποκατάςταςθ πρανϊν που αποςτακεροποιικθκαν, αποκατάςταςθ
αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων, αποκατάςταςθ/ αντικατάςταςθ τμθμάτων (όπου απαιτείται) ςτοιχείων
ςιμανςθσ και αςφάλειασ των οδϊν κλπ) ςτα Επαρχιακά Οδικά Δίκτυα που επλιγθςαν από τθν καταςτροφικι
πυρκαγιά που εκδθλϊκθκε τον Αφγουςτο του 2021 ςτο Ν. Θλείασ.
7. Διάρκεια ςφμβαςθσ: Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι Οκτϊ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
8. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα, για διάςτθμα
δεκατριϊν (13) μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.
9. Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
10.Προι οικονομικισ προςφοράσ: Θ Οικονομικι Ρροςφορά των διαγωνιηόμενων κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί
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ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ παρ.2(α), του άρκρου 95 του Ν.4412/2016, δθλαδι με το ςφςτθμα προςφορϊν με
επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ τιμϊν.
11.Τρόποσ πλθρωμισ Αναδόχου: Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον
Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρφνει κάκε νόμιμθ κράτθςθ.
12.Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρ.Δ.Ε.
13.Θ παροφςα να αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
ΕΓΚΙΘΘΚΕ
Με τθν υπ’αρικμ……./2022 (ΑΔΑ…………..) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε
Ο Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. και ςτθν κα Παναγιωτοποφλου Ακαναςία – Τπάλλθλο του Σμιματοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων 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:
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Σροποποιεί τθν υπ’ αρικμ. 1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΣΠ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα: «Α) Ζγκριςθ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016 του
ζργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΟ Ε.Ο ΔΙΚΣΤΟ ΕΝΣΟ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΟΛΤΜΠΙΑ ΚΑΙ ΠΤΡΓΟΤ ΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΤΡΚΑΓΙΑ) ΣΟΝ ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΣΟΤ
2021», προχπολογιςμόσ: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων/ΑΕΠ 801, κ.ε.:2021ΕΠ80100004. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ ςε διαδικαςία
προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. Γ) Κακοριςμόσ των οικονομικϊν
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φορζων ςτουσ οποίουσ κα αποςταλεί θ πρόςκλθςθ. Δ) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ για τθν διεξαγωγι
τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάκεςθ του ζργου», ωσ προσ τα ςκζλθ Β και Γ αυτισ και εγκρίνει τουσ
όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ ςε διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, όπωσ αναλυτικά
περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ’αρικμ.1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΣΠ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. ωσ ζχει.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Κατςαρι – Μαυραγάνθ
Κωνςταντοφλα, Καπλάνθσ Διονφςιοσ, Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ και πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ
ψιφιςαν αρνθτικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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