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Αρ. Πρωτ: 417701/5034
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2920/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 397357/5106/27.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2920/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του

έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» και
επαναδημοπράτηση αυτού», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΔΑ: ΨΡΖΕ7Λ6-ΠΙΟ
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 2920/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»
και επαναδημοπράτηση αυτού».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 397357/5106/27.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 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).
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ΄ αρ. 184 / 14-11-2017 Απόφαση (19η Συνεδρίαση στις 14-11-2017) του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας». Η Απόφαση ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αρ. 293717 /
29-11-2017 (ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016) Απόφαση
του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
9. Την απόφαση υπ΄ αριθ. 41/05-3-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού περί εκλογής προεδρείου του Π.Σ.
10. Την απόφαση υπ΄ αριθ. 42/05-3-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε.
11. Tην υπ΄ αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/9.3.2017) απόφαση κ.
Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
12. Την υπ’ αριθμ.69923/876/ (ΦΕΚ 1018/τ’Β/24.3.2017) Απόφαση Περιφερειάρχη περί «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
13. Την υπ΄ αριθ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και
τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
14. Την υπ΄ αριθ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης
Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15. Την με αριθ.127630/2008/25-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης για μετακίνηση των Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε Ηλείας.
16. Την υπ’ αριθ. 92550/132/5-4-2017 (ΦΕΚ 1300 τ .B; /13-4-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων
και των τμημάτων της Π.Ε Ηλείας.
17. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005
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«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
18. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται
οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.
3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
19. Την υπ’ αριθμ. 120/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
προεντάχθηκε στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας
χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας, το έργο με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού
50.000,00 € με το Φ.Π.Α.
20. Την υπ’ αριθμ. 139/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης για το αναφερόμενο έργο
21. Την υπ΄ αριθ. 202645/2598/21-7-2017 [ΑΔΑ Ω8587Λ6-8ΝΔ] απόφαση περί έγκριση μελέτης του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού
50.000,00€ με το Φ.Π.Α.
22. Την με αριθ. 1201/2018 (αριθ. πρωτ.: 80749/4026/22-2-2018 [ΑΔΑ: 6ΚΘΤ7Λ6-ΕΘ3] απόφαση
δέσμευσης πίστωσης ποσού 50.000,00 € για το ανωτέρω έργο.
Σας γνωρίζουμε ότι :
Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», έχει
ενταχθεί στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας
χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας
Από την υπηρεσία μας συντάχθηκε μελέτη για το αναφερόμενο έργο συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00
€ μετά του Φ.Π.Α και αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για να συντηρούνται τα δίκτυα οδικού
ηλεκτροφωτισμού επί των επαρχιακών οδών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Με την υπ΄ αριθ. 1532/2017 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δημοπράτησης –
όρων δημοπράτησης διάθεση πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»
Με την υπ΄ αριθ. 119/2018 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διάθεσης της
πίστωσης ποσού 50.000,00 € του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» για το έτος 2018
Στις 8-5-2018 πραγματοποιήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός του ανωτέρου έργου και η επιτροπή
διαγωνισμού εισηγείται προς την αναθέτουσα αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη
«ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 65%.
Με την υπ΄ αριθ. 1039/2018 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού
διεξαγωγής της δημοπρασίας του αναφερόμενου έργου.
Με το υπ΄ αριθ. 198231/2145/28-6-2018 έγγραφό μας κοινοποιήθηκε η απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
Με το υπ΄ αριθ. 209433/2266/6-7-2018 έγγραφό μας προς την Οικονομική Επιτροπή ζητήθηκε να μας
γνωστοποιηθεί εάν έχει υποβληθεί ένσταση και η οποία με το υπ΄ αριθ. 212777/2780/10-7-2018 έγγραφό της,
μας απάντησε αρνητικά.
Με το υπ΄ αριθ. 223960/2473/19-7-2018 έγγραφό μας, ζητήθηκε από τον «προσωρινό ανάδοχο» να
προσκομίσει εντός 15 ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 23.2 έως
23.10 της διακήρυξης.
Με το από 2-8-2018 (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας: 240171/2758/3-8-2018) έγραφα του, ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλει τα οριζόμενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 240171/2758/12-9-2018 πρόσκλησης, συνεδριάζει η επιτροπή διαγωνισμού
στις 14-9-2018 προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τον προσωρινό ανάδοχο
δικαιολογητικών και διαπιστώνει ελλείψεις σε αυτά. Στην συνέχεια με το υπ΄ αριθ. 298669/3649/2-10-2018
έγγραφο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει νέα δικαιολογητικά τα οποία και υποβάλλει με την
από 8-10-2018 αίτησή του (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας: 306413/3749/8-10-2018)
Κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 306413/3749/18-10-2018 πρόσκλησης συνεδριάζει εκ νέου η επιτροπή
διαγωνισμού στις 22-10-2018 και εισηγείται προς την αναθέτουσα αρχή την έγκριση και την κατακύρωση του
διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με
ποσοστό έκπτωσης 65%.
Με το υπ΄ αριθ. 326897/4084//23-10-2018 έγγραφό μας αποστέλλεται το πρακτικό ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της
σύμβασης.
Με την υπ΄ αριθ. 2277/2018 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό και αναδεικνύει
«οριστικό ανάδοχο» την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 65%.
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Με το υπ΄ αριθ. 374962/4763/28-11-2018 έγγραφό μας, κοινοποιείται η ανωτέρω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμού εκτός του «οριστικού αναδόχου».
Με το υπ΄ αριθ. 391350/5004/10-12-2018 έγγραφό μας προς την Οικονομική Επιτροπή, ζητήθηκε να μας
γνωστοποιηθεί εάν έχει υποβληθεί ένσταση κατά της υπ΄ αριθ. 2277/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής και η οποία με το υπ΄ αριθ. 391993/4788/11-12-2018 έγγραφό της, μας απάντησε αρνητικά.
Με το υπ΄ αριθ. 394584/5045/12-12-2018 έγγραφό μας, προσκαλούμε τον οριστικό ανάδοχο για την
υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.3 – 23.10 της Διακήρυξης.
Με την από 12-12-2018 επιστολή του ο «ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» επικαλούμενος το άρθρο 19 της
διακήρυξης του έργου περί «χρόνου ισχύος προσφορών» και το γεγονός ότι έχει επέλθει διάστημα μεγαλύτερο
των 6 μηνών από την 8-5-2018, γνωστοποιεί ότι η προσφορά του δεν τον δεσμεύει και ότι δεν προτίθεται να
συνάψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ».
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
1. Για τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ».
2. Για την έγκριση δημοπράτησης & όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος, με συνοπτικό διαγωνισμό
του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 1532/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. καθώς και της υπ΄
αριθ. 119/2018 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έτος 2018

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.
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).

ΑΔΑ: ΨΡΖΕ7Λ6-ΠΙΟ
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: 397357/5106/27.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Ματαιώνει την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», για τους λόγους που
αναφέρονται στην άνω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.
2.

Εγκρίνει την δημοπράτηση & τους όρους δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, με συνοπτικό

διαγωνισμό το άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 1532/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Δ.Ε. καθώς και της υπ΄ αριθ. 119/2018 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση
διάθεσης πίστωσης για το έτος 2018.

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

