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Πάτρα 04 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 415803/4995
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2915/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 413410/5320/21.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2915/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια
ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού: 10.500.000,00 € με Φ.Π.Α., Πηγή χρηματοδότησης:
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με
χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011
και ενάριθμο κωδικό Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠ00110023 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

414168/4992/21.12.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Αυγέρης Σάββας και
Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2915/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση δημοπράτησης και όρων δημοπράτησης για την
διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού: 10.500.000,00 € με Φ.Π.Α., Πηγή
χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑ
ΕΠ0011 και ενάριθμο κωδικό Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠ00110023 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 413410/5320/21.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη-ΕκσυγχρονισμόςΣυμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ». Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2757/18-7-2018 (ΑΔΑ:
Ω4ΨΝ7Λ6-3Φ7) Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ έγινε ένταξη πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5030063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ με ΦΠΑ.
Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑ
ΕΠ0011 και ενάριθμο κωδικό Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠ00110023. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης
που εγγράφεται στην παραπάνω Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του ΠΔΕ ανέρχεται σε 9.726.239,42 ευρώ
ενώ το μη επιλέξιμο ποσό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, που ανέρχεται σε 773.760,58 ευρώ, και
θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Κυρίου του έργου, δηλαδή από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Πύργου, με Κ.Α. 00-6495.004.
Με την υπ’ αριθμ. 221/2017 (ΑΔΑ: ΩΗΑΗΟΛΚΑ-ΖΨΓ) της 29ης τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, (μεταξύ των άλλων) έγινε έγκριση δαπάνης και δέσμευση
πίστωσης ποσού 721.350,00 € που κατανέμεται στα έτη 2017-2018-2019-2020 και έγκριση δαπάνηςανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ποσού στο άρθρο 3 της Προγραμματικής Σύμβασης από τον ΚΑ006495.004 για το ίδιο ως άνω ποσό.
Με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 3713/199-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΑΨΟΛΚΑ-ΦΙΘ) για την για το οικονομικό έτος 2018 που καταχωρήθηκε με α/α
Α/81 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου.
Και με την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ.
1112/2-5-2018 ΑΔΑ: 6ΑΘΦΟΛΚΑ-Σ4Ρ) ποσού 100.000,00 € για το οικονομικό έτος 2018 που
καταχωρήθηκε με α/α Α/331 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου.
Από την υπηρεσία μας συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, με προϋπολογισμό δαπάνης
10.500.000,00 € με ΦΠΑ, τα οποία και εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 411529/5285/20-12-2018
(ΑΔΑ: ΩΧ2Ε7Λ6-ΨΓ3) Απόφασή Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας. Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 240/10-122018 (ΑΔΑ:6Β6Μ7Λ6-12Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης
του έργου του θέματος, με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
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Τα υπηρεσιακά μέλη (τέσσερα (4) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωματικά αυτών) από την
επταμελή Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας ανάθεσης κατασκευής του έργου με τον παραπάνω
τίτλο του θέματος θα ορισθούν με ηλεκτρονική κλήρωση από τον κατάλογο των τεχνικών υπαλλήλων
υποψηφίων μελών Μη.Μ.Ε.Δ σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 285/2018 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΔΕ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841
τ.Β/2017) Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ.
Η Επιτροπή διαγωνισμού θα συμπληρωθεί από τρία επιπλέον μέλη και ειδικότερα:
α) Έναν (1) εκπρόσωπο των ΟΤΑ με τον αναπληρωματικό αυτού
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με τον αναπληρωματικό αυτού και
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωματικό του
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε:
Για την έγκριση δημοπράτησης & των όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος, με το
σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» και με δικαίωμα συμμετοχής:
α) Οικονομικών φορέων ή ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες 4ης Τάξης και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 2ης Τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και
αναβαθμισμένη Κ/Ξ με βεβαίωση εγγραφής, κάθε μέλους της ένωσης, στην 1η Τάξη του ΜΕΕΠ για
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 3ης Τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
και αναβαθμισμένη Κ/Ξ με βεβαίωση εγγραφής, κάθε μέλους της ένωσης, στη 2η Τάξη του ΜΕΕΠ
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
β) Λοιπών οικονομικών φορέων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις με κριτήρια ως αυτά ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 22.Γ. και στην παρ.2
του άρθρου 22.Δ. της αναλυτικής Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 413410/5320/21.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την δημοπράτηση & τους όρους δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού: 10.500.000,00 € με Φ.Π.Α.,
Πηγή χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό ΣΑ
ΕΠ0011 και ενάριθμο κωδικό Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠ00110023 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, με το

σύστημα

προσφοράς με «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» και με δικαίωμα συμμετοχής:
α) Οικονομικών φορέων ή ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

ΑΔΑ: 675Ε7Λ6-8ΦΝ
και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες 4ης Τάξης και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 2ης Τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και
αναβαθμισμένη Κ/Ξ με βεβαίωση εγγραφής, κάθε μέλους της ένωσης, στην 1η Τάξη του ΜΕΕΠ
για

έργα

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

και

3ης

Τάξης

και

άνω

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και αναβαθμισμένη Κ/Ξ

με

για

έργα

κατηγορίας

βεβαίωση εγγραφής, κάθε

μέλους της ένωσης, στη 2η Τάξη του ΜΕΕΠ για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
β) Λοιπών οικονομικών φορέων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις με κριτήρια ως αυτά ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 22.Γ. και στην παρ.2 του
άρθρου 22.Δ. της αναλυτικής Διακήρυξης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

