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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον
έλεγχο νομιμότητας)
ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ.: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1412/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 190979/3080/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1412/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού II Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση
Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του
έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση
περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», προϋπολογισμού : 135.000,00€ (με Φ.Π.Α.).», 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. 21/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

185323/1883/20.06.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

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 απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 1412/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού II Διεξαγωγής Δημοπρασίας και
Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης
αναδόχου του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», προϋπολογισμού : 135.000,00€ (με Φ.Π.Α.).».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ 190979/3080/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό ΙΙ της διενεργηθείσης την 12η Απριλίου 2019 ηλεκτρονικής
δημοπρασίας για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ
εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) με ενάριθμο έργου 2018ΚΑΠ1413003 σύμφωνα με την 1η τροποποίηση Ετήσιου
Επενδυτικού προγράμματος έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την υπ’ αριθ. 839/2019 (ΑΔΑ:Ψ65Ρ7Λ6-ΚΘ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι Διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου του θέματος και αναδείχθηκε η
Κατασκευαστική Εταιρεία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» ως προσωρινός ανάδοχος, με προσφερθείσα
μέση έκπτωση 51,52%.
2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 134677/1939/06-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες η υπ’ αριθ. 839/2019 (ΑΔΑ: Ψ65Ρ7Λ6ΚΘ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή προδικαστικών προσφυγών την Πέμπτη 16-05-2019 σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Κατά
της ως άνω Απόφασης δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.
3. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.152154/2326/20-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την
κατασκευαστική εταιρεία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» / Προσωρινός Ανάδοχος έγινε πρόσκληση
για υποβολή των υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αυτών την 4η Ιουνίου 2019.
4. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 160367/2533/28-05-2019 (εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) αίτηση ο
προσωρινός ανάδοχος «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο φάκελο, τα προς
έλεγχο δικαιολογητικά, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
στις 27-05-2019.
5. Με το από 18/06/2019 μήνυμα μέσω της «Επικοινωνίας» του Συστήματος, κοινοποιήθηκε πρόσκληση της
Επιτροπής Διαγωνισμού προς τον προσωρινό ανάδοχο, για την υποβολή πρόσθετων/ συμπληρωματικών
δικαιολογητικών στα πλαίσια ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης.
6. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 186345/2999/21-06-2019 (εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) αίτηση ο
προσωρινός ανάδοχος «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο φάκελο, τα προς
έλεγχο συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, στις 20-06-2019, μέσα από το μενού «Επικοινωνία».
7. Κατόπιν της από 21/06/2019 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή
Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας συνεδρίασε στις 25/06/2019 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.4.2 της Διακήρυξης. Τέλος,
προέβη στη σύνταξη του Πρακτικό ΙΙ, στο οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της
σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»
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 «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 51,52%, ήτοι οικονομική
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προσφορά που ανέρχεται στις πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά
(52.782,54€) χωρίς Φ.Π.Α..
Επίσης, παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτήσετε τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή της
σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β΄/301-2017).

Το πρακτικό έχεις ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Του Έργου με τίτλο:
«Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου
Επιταλίου»
Προϋπολογισμού : 135.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Στον Πύργο, την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., οι
υπογράφοντες το παρόν:
1) Αθανασία Παναγιωτοπούλου, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2) Βασίλειος Μποβολέτης, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ως μέλος
3) Στεφανία Καλάκου, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, βάσει της υπ’αριθμ. 658/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΡ27Λ63ΞΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό
80825, προβήκαμε στα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου, όσον αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2.
Την υπ’ αριθ. 2916/2018 (ΑΔΑ:ΨΦΤΩ7Λ6-5ΑΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης, η έγκριση δημοπράτησης και
όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας, κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ανάθεσης του ανωτέρω έργου με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή.
3.
Την από 05/03/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:
19PROC004562831 2019 -03-05).
4.
Το από 12-04-2019 συνταχθέν ΄΄Πρακτικό Ι΄΄ για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου.
5.
Την υπ’ αριθ. 839/2019(ΑΔΑ: Ψ65Ρ7Λ6-ΚΘ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την οποία: 1) αποφασίζει «Εγκρίνει το Πρακτικό Ι Διεξαγωγής Δημοπρασίας του
έργου….» 2) «Αναδεικνύει την Κατασκευαστική Εταιρεία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» ως προσωρινό
ανάδοχο….».
6.
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 134677/1939/06-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας με το οποίο
διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 839/2019 (ΑΔΑ: Ψ65Ρ7Λ6-ΚΘ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, μέσω της «Επικοινωνίας» του Συστήματος,
με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προδικαστικών προσφυγών την Πέμπτη 16-05-2019 σύμφωνα
με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
7.
Tο γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της υπ’ αρ. 839/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8.
Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 152154/2326/20-05-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την
υποβολή εκ μέρους του, των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών νομιμοποίησης τους, που προβλέπονται
στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο.
9.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 160367/2533/28-05-2019 (εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) αίτηση του
προσωρινού αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» µε την οποία συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, στις 27-05-2019, μέσα από το μενού «Επικοινωνία».
10.
Την από 18/06/2019 κοινοποίηση μέσω της «Επικοινωνίας» του Συστήματος, της πρόσκλησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού προς τον προσωρινό ανάδοχο, για την υποβολή πρόσθετων/ συμπληρωματικών
δικαιολογητικών στα πλαίσια ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης.
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11.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 186345/2999/21-06-2019 (εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) αίτηση του
προσωρινού αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» µε την οποία συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα προς έλεγχο συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στις 20-06-2019, μέσα από το μενού «Επικοινωνία».
Από τον εκτενή και διεξοδικό έλεγχο των ως άνω υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής (αρχικών και
πρόσθετων/ συμπληρωματικών) από τον προσωρινό ανάδοχο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
καθώς και των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, που περιλάμβανε τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι αυτά
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ως ορίζει το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ομόφωνα,
1) κάνει δεκτή την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, οικονομικού φορέα «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ» και
2) εισηγείται ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την κατακύρωση ανάθεσης της
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», με οικονομική προσφορά πενήντα
δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (52.782,54€), χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα ένα και πενήντα δύο επί τοις εκατό (51,52%).
Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό της να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς
έγκριση το παρόν Πρακτικό ΙΙ (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία»
του Συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.2.δ της διακήρυξης, το οποίο και υπέγραψε ως ακολούθως:
ΠΥΡΓΟΣ,25/06/2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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.
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 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: 190979/3080/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής

Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων,
αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», Προϋπολογισμού : 135.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
2.

Κατακυρώνει τη ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία

«ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 51,52%, ήτοι
οικονομική προσφορά που ανέρχεται στις πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και
πενήντα τέσσερα λεπτά (52.782,54€) χωρίς Φ.Π.Α..
3.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή της σύμβασης

κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β΄/301-2017).

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

