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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/151593/830/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
Πρακτικού (II) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της
επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμός:
9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:
2020ΕΠ50100005. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της
σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/143886/2091/16-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας
Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό (ΙΙ) της διενεργηθείσης την 9ην Μαϊου 2022 ηλεκτρονικής δημοπρασίας,
με συστημικό αριθμό 151706 , για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση
και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού:
9.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (2021) στη ΣΑΕΠ 501, με Κωδ. Έργου
2020ΕΠ50100005, και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Την υπ’ αριθμ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης &
Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 501 (Κωδ.
Έργου : 2020ΕΠ50100005), το έργο με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022».
2. Την υπ’ αριθμ. 89/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΣΛ7Λ6-Ο78) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με
την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του Έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας
του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022», με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των
ορίων άρθρο 27 του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
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3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 32819/452/08-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΞΛΟ7Λ6-ΛΨΕ) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας
με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.
4. Την υπ’αριθμ. 212/01-03-2021 (ΑΔΑ:62ΑΝ7Λ6-Θ46) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της
δημοπρασίας.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 32819/452/08-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΞΛΟ7Λ6-ΛΨΕ) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας
με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.
6. Την υπ’αριθμ. 212/01-03-2021 (ΑΔΑ:62ΑΝ7Λ6-Θ46) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της
δημοπρασίας.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 63387/1115/10-03-2021 Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης του ως άνω έργου, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008265293 2021-03-10 ).
8. Την με αριθμ. πρωτ. 63403/1116/10-03-2021 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου , η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008265701 2021-03-10 )
9. Την με αριθμ. πρωτ. 63410/1117/10-03-2021 προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για το έργο του θέματος η
οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ:Ω8Σ17Λ6-Ρ7Υ).
10.Το υπ’αριθμ. ρωτ. 65764/1170/11-03-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε ΠΕ Ηλείας, με το οποίο διαβιβάστηκε η
περίληψη διακήρυξης για δημοσίευση προς τις εφημερίδες.
11.Το γεγονός ότι η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο και
συγκεκριμένα στις εφημερίδες: Πατρίδα (εβδομαδιαία) & Πατρίδα (ημερήσια) , Πρώτη και Πρωινή. Επίσης
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12.Το υπ’αριθμ. πρωτ. 85048/1468/05-04-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας, με το οποίο έγινε κλήση των
μελών για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού .
13.Το γεγονός ότι στις 16-04-2021 ήταν η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ, στις 22-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ.
14.Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είχαν υποβάλει προσφορά οχτώ (8) συμμετέχοντες οικονομικοί
φορείς, σύμφωνα και με τον κατάλογο συμμετεχόντων, ως αυτός παρήχθη αυτόματα από το σύστημα. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού, αρχικά προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά». Εν συνεχεία, προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε
έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ
τους σχέση. Στο επόμενο στάδιο η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Τυπικών
Δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων, καθώς και τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής αυτών. Από τον έλεγχο των Τυπικών Δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς διαπιστώθηκε ότι οι επτά (7) οικονομικοί φορείς εξ΄ αυτών πληρούσαν τα κριτήρια, ενώ ο
προσφέροντας οικονομικός φορέας με Α/Α 8 : «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»
δεν πληρούσε τα κριτήρια με αποτέλεσμα την μη αποδοχή αυτού και την απόρριψη της προσφοράς του, ως
αναλυτικά αναφέρεται στο σώμα του πρακτικού (Ι).
15.Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα, ενέκρινε το Πρακτικό (Ι) το οποίο και ολοκλήρωσε στις
13-05-2021. Με το πρακτικό (Ι) , η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάδειξη της κατασκευαστικής
εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», ως
Προσωρινού Αναδόχου, με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες
πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (3.397.543,39€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης
έκπτωσης πενήντα τέσσερα και εβδομήντα επί τοις εκατό (54,70%).
16.Την υπ’ αριθμ. 590/24-5-2021 (ΑΔΑ:9ΩΝΓ7Λ6-Υ91) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την
οποία εγκρίθηκε το από 13-05-2021 Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε « Προσωρινός
Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (3.397.543,39€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό
μέσης έκπτωσης πενήντα τέσσερα και εβδομήντα επί τοις εκατό (54,70%).
17.Το υπ΄ αριθμ. 138242/2452/26-05-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Π.Ε Ηλείας με το οποίο κοινοποιήθηκε η
590/24-5-2021 (ΑΔΑ:9ΩΝΓ7Λ6-Υ91) Απόφαση της Οικονομικής της Π.Δ.Ε σε όλους τους συμμετέχοντες του
διαγωνισμού, με ταχθείσα ημερομηνία υποβολής Προδικαστικών Προσφυγών δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση αυτής.
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18.Το γεγονός ότι κατά την ως άνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. υποβλήθηκε η από
06.6.2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της Α.Ε.Π.Π. 1155/07.06.2021 του
Οικονομικού Φορέα «OΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που συμμετείχε στο διαγωνισμό.
19.Την από 12.7.2021 ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
20.Το με αριθμ. πρωτ. ΑΕΠΠ : ΕΞΕ 4789/10-08-2021 έγγραφό της ΑΕΠΠ, με το οποίο γνωστοποίησε ότι δεν
εκδόθηκε απόφαση από το 2ο κλιμάκιο επί της προδικαστικής προσφυγής με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1155/07-06-2021 και
ως εκ τούτου η προσφυγή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
21.Το γεγονός ότι κατά της υπ΄αριθμ. 590/24-5-2021 (ΑΔΑ:9ΩΝΓ7Λ6-Υ91) Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε και της σιωπηρής απόρριψης της ΑΕΠΠ (2ο κλιμάκιο) της με ΓΑΚ 1155/07.06.2021
προδικαστικής προσφυγής, η οποία μας εστάλη με το αριθμ. πρωτ. ΑΕΠΠ : ΕΞΕ 4789/10-08-2021 έγγραφο από
την ΑΕΠΠ, κατατέθηκε στις 11-8-2021 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αίτηση αναστολής, του Οικονομικού
Φορέα «OΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και έλαβε αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ 594/11-8-2021.
22.Την ορισθείσα 24-09-2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ως
ημερομηνία εκδίκαση της υπόθεσης, της με ημερομηνία κατάθεσης 11-08-2021 αίτησης αναστολής με αριθμό
καταχώρησης ΑΝΜ 594/11-8-2021 του Οικονομικού Φορέα «OΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
23.Την αριθμ. Ν 395/12-10-2021 παραπεμπτική απόφασή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία
απέστειλε στο Διοικητικό Εφετεία Πατρών τον φάκελο της αίτησης αναστολής (ΑΝΜ 594/11-8-2021 ), λόγω
αρμοδιότητας
24.Την από 12-10-2021 πράξη του Προέδρου του 1ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία
ορίσθηκε ως ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης αναστολής ( αριθμ. κατάθεσης ΑΝΜ 93/12-10-2021), του
Οικονομικού Φορέα «OΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η 03-12-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30.
25.Την υπ ΄αριθμ. Ν3/03-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία : - Αναστέλλει την
εκτέλεση : α). Της με αριθμ. 590/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, κατά το μέρος που αφορά
την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη της κατασκευαστικής εταιρείας « ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» ,
ως προσωρινού αναδόχου και β). Την σιωπηρή απόρριψη από την ΑΕΠΠ (2ο Κλιμάκιο) , της από 7-6-2021 με ΓΑΚ
1155/7.6.2021 προδικαστικής προσφυγής της «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» κατά της απόφασης αυτής. - αναπέμπει την
υπόθεση στην Α.Ε.Π.Π προκειμένου να ασκήσει την επιβαλλόμενη από το νόμο αρμοδιότητά της.
26. Την από 01.4.2022 ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
27.Την υπ΄αριθμ. Σ540/01-04-2022 απόφαση της ΑΕΠΠ με την οποία έκανε δεκτή την με ΓΑΚ 1155/7.6.2021
προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».
28.Οι υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές των επτά συμμετεχόντων (7) οικονομικών φορέων, που είχαν
παραμείνει στην από 22-04-2021 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 16-01-2022 και υπήρχε αδυναμία
συμβασιοποίησης του έργου με τίτλο του θέματος, η Υπηρεσία, με το υπ΄ αριθμ. 341936/5781/24-11-2021
έγγραφο της, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου άρθρο 97 του Ν 4412/2016 καθώς και του
άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την λήψη απόφασης
αναφορικά με την παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής των
διαγωνιζομένων κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-07-2022.
29.Με την υπ΄ αριθμ. 1457/29-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ο157Λ6-Μ3Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε,
εγκρίθηκε να παραταθεί η ισχύς των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι
16-07-2022, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα και με το εισηγητικό έγγραφο της Υπηρεσίας.
30.Με την υπ΄ αριθμ. 31320/386/03-02-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε,
ζητήθηκε η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1457/2021 (ΑΔΑ: 6Ο157Λ6-Μ3Ε) Απόφασής αυτής, αποκλειστικά και
μόνο ως προς τον χρόνο ισχύος των προσφορών και το χρόνο ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής.
31.Με την υπ΄ αριθμ. 68/08-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΨΧ7Λ6-Κ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε,
τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 1457/2021 (ΑΔΑ: 6Ο157Λ6-Μ3Ε) Απόφασής της, ως προς τον χρόνο ισχύος των
προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής και συγκεκριμένα να ζητηθεί από τους προσφέροντες του έργου ,
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η παράταση ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) μήνες , ήτοι μέχρι 16-07-2022 και η παράταση ισχύος των
αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής , η οποία θα πρέπει να είναι για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά το
χρόνο ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 16-08-2022.
32.Με το με αριθ. πρωτ. 39072/464/15-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. ΄Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε
από τους επτά (7) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στην δημοπρασία, να υποβάλλουν δήλωση, μέχρι τις
25-02-2022, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της προσφοράς τους κατά έξι (6) μήνε , ήτοι μέχρι 16-072022, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής με χρόνο ισχύος
κατά τριάντα (30) ημέρες μετά το χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 16-08-2022.
33.Από τους επτά (7) οικονομικούς φορείς, που είχαν συμμετάσχει στον διαγωνισμό, μόνο η μία (1)
εργοληπτική επιχείρηση, με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», υπέβαλλε εμπρόθεσμα τα παραπάνω δικαιολογητικά
σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της
ΕΣΗΔΗΣ, και συγκεκριμένα υπέβαλλε:
α). την από 15-02-2022 εμπρόθεσμη αίτησή (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 48603/576/17-02-2022),
β). την από 15-02-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία παράτεινε την ισχύ της οικονομικής
προσφοράς της έως 16-07-2022 και
γ). το υπ’αριθμ. πρωτ. 25653/2021-e/09-12-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ, με το οποίο παρατάθηκε, έως 16-082022, η εγγυητική συμμετοχής του οικονομικού φορέα, με αριθμ. e-109689/15-04-2021, ποσού 150.000,00€.
Το εν λόγω έγγραφο του ΤΜΕΔΕ ελέγχθηκε ως προς την γνησιότητα του (αριθμ. πρωτ. 10930/22-122021έγγραφο ΤΜΕΔΕ).
34. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα, ενέκρινε το Πρακτικό (Ια) ελέγχου δικαιολογητικών 1ης
παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής το οποίο και ολοκλήρωσε στις 03-03-2022. Με το
πρακτικό (Ια) , η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε α) Την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 590/24-5-2021 (ΑΔΑ:
9ΩΝΓ7Λ6-Υ91) απόφασης της Ο.Ε β) Την έγκριση του πρακτικού (Ια) ελέγχου δικαιολογητικών 1ης παράτασης
ισχύος των προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής -ανασύνταξη πρακτικού
(Ι) και γ) Την Ανάδειξη ως
«Προσωρινού Αναδόχου», την κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με προσφερθείσα
οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και
ογδόντα τρία λεπτά (3.928.928,83€), ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα ένα τοις εκατό
(47,61%).
35.Την υπ’ αριθμ. 350/05-04-2022 (ΑΔΑ: Ω3Κ07Λ6-ΒΓΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την
οποία α) Εγκρίνει το πρακτικό (Ια) ελέγχου δικαιολογητικών 1ης παράτασης ισχύος των προσφορών και
εγγυητικών συμμετοχής -ανασύνταξη πρακτικού (Ι) β) Την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 590/24-5-2021
(ΑΔΑ: 9ΩΝΓ7Λ6-Υ91) απόφασης της Ο.Ε και γ) Την Ανάδειξη ως «Προσωρινού Αναδόχου», τον Οικονομικό
Φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με προσφερθείσα οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ
χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.928.928,83€), ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης
σαράντα επτά και εξήντα ένα τοις εκατό (47,61%).
36.Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 101323/1420/08-04-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες η υπ’ αριθμ. 350/05-04-2022 (ΑΔΑ:
Ω3Κ07Λ6-ΒΓΥ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Κατά της ως άνω Απόφασης δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές
προσφυγές εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.
37.Με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 117324/1695/19-04-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την εταιρεία
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ » / Προσωρινός Ανάδοχος έγινε πρόσκληση για υποβολή των υποβολής των δικαιολογητικών του
άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 3η Μαϊου 2022.
38.Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η κατασκευαστική εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ », υπέβαλε τα
δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης στις 29-04-2022 και ώρα 13:48:28. Τα δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου κατατέθηκαν και στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας στις 29-04-2022
(αριθμ.πρωτ. 127758/1790/03-05-2022 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).
39.Κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 127758/1790/03-05-2022 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με συστημικό αριθμό 151706
συνεδρίασε στις 09-05-2021 και προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου. Η Ε.Δ., αρχικά, έλεγξε το εμπρόθεσμο υποβολής των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και, εν
συνεχεία, μετά από εκτενή έλεγχο αυτών διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.4.2δ της Διακήρυξης. Τέλος, προέβη στη σύνταξη του Πρακτικό (ΙΙ) το οποίο
ολοκλήρωσε στις 11-05-2022, στο οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της
σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ ».
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Κατόπιν των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή της παρ.4.2, του άρθρου 4 της Διακήρυξης σας αποστέλλουμε το
Πρακτικό (ΙΙ) Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, με σκοπό να
αποφασίσετε σχετικά με την Έγκριση αυτού και την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην
κατασκευαστική εταιρεία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ », με προσφερθείσα οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εννιακόσιες
είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.928.928,83€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι
ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα ένα τοις εκατό (47,61%).
Επίσης, παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτήσετε τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-01-2017 απόφαση
(ΦΕΚ 211/τ. Β΄/30-01-2017).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Υπάλληλο του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων
επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη

Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ

27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ

141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό (II) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση και
άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022»,
προϋπολογισμός: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /
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ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100005.

Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», με προσφερθείσα οικονομική
προσφορά 3.928.928,83€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης 47,61%.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής
του ανωτέρου έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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