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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1801/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 219246/3638/19.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1801/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ (Ια) ΔΛΔΓΥΟY ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΣΙΚΏΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΑΝΑΤΝΣΑΞΗ
ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ

(Ι)

ηνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ,

γηα

ηελ

αλάζεζε

ηνπ

ΈΡΓΟΤ:

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
2016 Δ ΓΗΜΟΤ ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ», Τπνέξγν: «Απνθαηάζηαζε βιαβώλ από ζενκελία ζην
επαξρηαθό νδηθό δίθηπν εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο ηεο Π.Δ Ηιείαο»
πξνϋπνινγηζκνύ: 600.000,00 € κε Φ.Π.Α θαη ιήςε απόθαζεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο ππ’ αξ.
805/2019 απόθαζεο ηεο Ο.Δ. ηεο Π.Γ.Δ., κε ηελ νπνία είρε θαηαθπξσζεί ε ζύκβαζε ζηελ εηαηξεία
«ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ Α.Β.Δ.Σ.Δ.», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, ύξκνο Γεώξγηνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πύξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1801/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 92ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε Πξαθηηθνύ (Ια) ΔΛΔΓΥΟY ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΥΤΟ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΣΙΚΏΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΑΝΑΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ (Ι) ηνπ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ΈΡΓΟΤ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2016 Δ ΓΗΜΟΤ ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ ",
Τπνέξγν: «Απνθαηάζηαζε βιαβώλ από ζενκελία ζην επαξρηαθό νδηθό δίθηπν εληόο ησλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο ηεο Π.Δ Ηιείαο» πξνϋπνινγηζκνύ: 600.000,00 € κε Φ.Π.Α θαη
ιήςε απόθαζεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο ππ’ αξ. 805/2019 απόθαζεο ηεο Ο.Δ. ηεο Π.Γ.Δ., κε ηελ
νπνία είρε θαηαθπξσζεί ε ζύκβαζε ζηελ εηαηξεία «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ Α.Β.Δ.Σ.Δ.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 219246/3638/19.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε :
1. Με ηελ ππ. αξηζκ. 138/2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο εγθξίλεηαη ε
έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΧΝ ΑΠΟ ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΣΙ
6-8 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΣΙ 22 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2016 ΣΗΝ Π.Δ ΗΛΔΙΑ " ζηε ΑΔΠ 801(εζληθφ ζθέινο)
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκ. Δπελδχζεσλ Π.ΓΔ. έηνπο 2016 πξνππ/κνπ 3.100.000,00€
2. Σελ ππ’ αξηζκ.87825/7-8-2017 (ΑΓΑ:ΧΝ36465ΥΙ8-ΦΧΚ) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο εληάρζεθε ζην Π.Γ.Δ. 2017 ζηε ΑΔΠ 801/2017 ην έξγν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΒΛΑΒΧΝ ΑΠΟ ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2016 Δ ΓΗΜΟΤ ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ
" κε ΚΑ 2017ΔΠ80100008 θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 3.100,000,00€,
3. Σελ ππ’ αξηζκ. 15/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ν ηξφπνο αλάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ πνπ απνηειείηαη απφ 5 ππνέξγα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ
3.100.000,00€ κε αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α) θαη κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.4412/2016»
4. Η έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, έγηλε κε ηελ αξηζκ. πξση. 178900/1871
/ 11 / 06 / 2018 (ΑΓΑ:69I27Λ6-Φ32) Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο.
5. Με ηελ ππ΄ αξ. 1337/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή
εμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο.
6. Με ηελ ππ΄ αξ. 1129/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ εγθξίζεθε ε Γεκνπξάηεζε θαη
νη φξνη Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
7. Με ην αξηζ.πξση.238539/2729/2-8-2018 έγγξαθν δηαβηβάζηεθε ε Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε
πξνο ηηο εθεκεξίδεο.
8. Με ηνλ ππ’ αξηζκ. 2018/S 139-316809 αξηζκφ αλαθνξάο ε δηαθήξπμε παξειήθζε γηα δεκνζίεπζε ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ TED.
9. Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο, παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ έγηλε ζχκθσλα κε
ην άξζξν 3 & 4 ηεο Γηαθήξπμεο. Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε Δ.Γ. έθαλε δεθηνχο θαη ηνπο έμη
δηαγσληδφκελνπο.
10. Με ην ππ’ αξηζκ. 382718/4867/4-12-2018 έγγξαθν δηαβηβάζηεθε ην Πξαθηηθνχ Ι δηεμαγσγήο
Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε.
11. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2796/2018 (ΑΓΑ:732X7Λ6-ΡΙ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ην
Πξαθηηθφ Ι ηεο Δ.Γ. θαη αλαδείρζεθε «Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο» ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ε θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία: «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε πνζνζηφ έθπησζεο ¨58,15%,
12. Μέζσ ηνπ κελνχ «Δπηθνηλσλία» θαη κε ην ππ’ αξηζκ. 12700/128/16-1-2019 έγγξαθν θνηλνπνηήζεθε ε
αλσηέξσ απφθαζε θαη ην πξαθηηθφ Ι ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ.
13. Με ην ππ΄ αξηζ. 39287/434/6-2-2019 έγγξαθφ καο πξνζθιήζεθε ( θαη κέζσ ηνπ κελνχ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ) ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 4.2α ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ν νπνίνο
ηα ππέβαιε ειεθηξνληθά θαη ζηελ Τπεξεζία κε ηνλ απφ 14-2-2019 θάθειν (αξηζκ. πξση. Τπεξεζίαο
49837/555/14-2-2019).
14. Σα δηθαηνινγεηηθά κέζσ ηνπ κελνχ «Δπηθνηλσλία» θαη κε ην ππ’ αξηζκ. 19837/555/20-2-2019 έγγξαθν
δηαβηβάζηεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνο έιεγρν.
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15. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε ην απφ 7-3-2019 έγγξαθν ηεο δήηεζε απφ ηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν
ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά.
16. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κε ην ππ’ αξηζκ. 74746/961/8-3-2019 (αξηζκ. Πξση. Τπεξεζίαο ) έγγξαθν
πξνζθφκηζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Τπεξεζία (ηα νπνία έρεη αλαξηήζεη θαη ειεθηξνληθά ζηελ
πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ ζηνλ θσδηθφ ηνπ έξγνπ) θαη ηα νπνία δηαβηβάζηεθαλ ζηελ Δπηη. Γηαγσληζκνχ.
17. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζπλεδξίαζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη απφ ηνλ
εθηελή έιεγρν απηψλ δηαπίζησζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο σο απηέο νξίδνληαη ζην
άξζξν 4, παξ.4.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπλέηαμε ην πξαθηηθφ Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ «Πξνζσξηλνχ
Αλαδφρνπ» ην νπνίν δηαβίβαζε ζηελ Οηθ. Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Δ. κε ην ππ’ αξηζκ. 99203/1364/2-4-2019
έγγξαθν.
18. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 805/2019 ( ΑΓΑ: ΦΞ517Λ6-ΒΔ7) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ην
Πξαθηηθφ Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ «Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη
θαηαθχξσζε ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία: «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ
ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε πνζνζηφ
έθπησζεο ¨58,15%.
19. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ,πνπ πήξαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ έιεγαλ ζηηο 28-6-2019 θαη
ππήξρε αδπλακία ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ
20. Η Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ δήηεζε κε ην ππ’ αξηζκ. 151860/2320/20-5-2019 έγγξαθν -ζχκθσλα
κε ην άξζξν 97 παξ. 3 ηνπ Ν 4412/2016, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηεο δηαθήξπμεο - απφ ηελ Οηθ. Δπηηξνπή
ηεο Π.Γ.Δ. ηελ ιήςε απφθαζεο παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη ησλ εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο απφ
ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ηξεηο (3) κήλεο.
21. Με ηελ ππ΄αξηζκ. 1303/2019 (ΑΓΑ: Χ3ΥΥ7Λ6-ΧΧ1) απφθαζή ηεο νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Δ
ελέθξηλε λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο παξαπάλσ δεκνπξαζίαο , λα παξαηαζεί
ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη ησλ εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ηξεηο (3) κήλεο.
22. Με ην ππ’ αξηζ. 177246/2836/18-6-2019 έγγξαθφ ηεο Γ/λζεο Σερλ. ΄Δξγσλ Π.Δ Ηιείαο κε ην νπνίν
δεηήζεθε, απφ ηνπο πέληε (5) νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δεκνπξαζίαο , λα καο ππνβάιινπλ
δήισζε κέρξη ηηο 28-6-2019 , φηη απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο , θαζψο θαη
βεβαίσζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο έθδνζεο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο , γηα ηξεηο (3) κήλεο
23. Απφ ηνπο πέληε δηαγσληδφκελνπο θνξείο κφλν νη δχν (Αλ. & Θεκ. Νηθία Νηθνιεηφπνπινη ΑΒΔΣΔ θαη Α.Γ.
ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ) αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε θαη ππέβαιιαλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
εγγξάθσο θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ κελνχ «Δπηθνηλσλία»
24. Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ αθνχ έιεγμε: 1) ηελ απφ 21-6-2019 (αξηζκ. Πξση. Τπεξζίαο 187051/3002/216-2019) δήισζε παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο Αλ. &
Θεκ. Νηθία Νηθνιεηφπνπινη ΑΒΔΣΔ θαη 2) ηελ απφ 26-6-2019 (αξηζκ. Πξση. Τπεξζίαο 192057/3106/27-62019) δήισζε παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο Α.Γ.
ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ πξνέβεη ζηελ αλαζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ (Ι) ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΔΡΓΟY:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΧΝ ΑΠΟ ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2016 Δ
ΓΗΜΟΤ ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ ", Τπνέξγν: «Απνθαηάζηαζε βιαβψλ απφ ζενκελία ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο ηεο Π.Δ Ηιείαο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηάξηηζε λένπ
πίλαθα θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη κε παξαδεθηέο πξνζθνξέο εθείλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ
παξέηεηλαλ ηελ ηζρχ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο.
Καηφπηλ απηψλ, ζαο δηαβηβάδνπκε ην Πξαθηηθφ (Ια) ηεο Δ.Γ. θαη παξαθαινχκε, σο Πξντζηακέλε Αξρή, λα
απνθαζίζεηε :
1) Σελ έγθξηζε ηνπ αλαζπληαγκέλνπ πξαθηηθνχ (Ι) , κε ηνλ πεξηιακβαλφκελν ζε απηφ πίλαθα κεηνδνζίαο.
2) Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 805/2019 απφθαζήο ζαο , κε ηελ νπνία είρε εγθξηζεί ε θαηαθχξσζε
ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε κέζε έθπησζε
πελήληα ηξία θαη πελήληα νρηψ επί ηνηο εθαηφ (58,15%).
3) θαζψο θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ηνπ
αλσηέξνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 6302/60/30-1-2017 Απφθαζε (ΦΔΚ 211/η. Β΄/30-1-2017).
Σν πξαθηηθφ έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ I(α)
ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΣΙΚΏΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ) - ΑΝΑΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΧΝ ΑΠΟ ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2016 Δ
ΓΗΜΟΤ ΣΗ ΠΔ ΗΛΔΙΑ»
Τποέργο: Αποθαηάζηαζε βιαβώλ από ζεοκελία ζηο επαρτηαθό οδηθό δίθησο εληός ηωλ ορίωλ ηοσ Γήκοσ
Αλδραβίδας-Κσιιήλες ηοσ Γήκοσ Αλδραβίδας-Κσιιήλες ηες ΠΔ Ηιείας
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 600.000,00€ (κε ΦΠΑ)
ηνλ Πχξγν, ηελ 17.ε ηνπ κελφο Ιοσιίοσ 2019, εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ., νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο :
1. Αηκηιία Υρηζηάθε, ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ζηνλ Γήκν Αξραίαο Οιπκπίαο, σο αλαπιεξσκαηηθφο
πξφεδξνο,
2. Eιέλε Καρακαιίθε, Σ.Δ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ, σο κέινο θαη
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3. Αγγειηθή Σζάθωλα, ΠΔ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Ν. Ηιείαο, σο κέινο
πνπ απνηεινχκε ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ζσζηεκηθό
αρηζκό 75681, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 1337/2018 [ΑΓΑ: Χ687Λ6-ΦΤΣ] Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο , αθνχ ιάβακε ππφςε:
α) ην Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
β) ηελ ππ’ αξ. 15/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Π.Γ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ
αλσηέξσ έξγνπ θαη θαζνξηζκφ σο ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ, ηελ αλνηθηή δεκνπξαζία,
γ) ηελ Γηαθήξπμε Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο ηνπ πην πάλσ έξγνπ (AΓΑΜ:18PROC003494465 2018-07-27)
δ) Σν απφ 17-12-2018 πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο Δ.Γ.
ζη) Σελ ππ’ αξηζκ. 805/2019 απφθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθφ ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο Δ.Γ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
δ) ην γεγνλφο φηη νη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ,πνπ πήξαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ έιεγαλ ζηηο 28-62019 θαη ππήξρε αδπλακία ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ
ε) ην γεγνλφο φηη Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ δήηεζε κε ην ππ’ αξηζκ. 151860/2320/20-5-2019 έγγξαθν ζχκθσλα κε ην άρζρο 97 παρ. 3 ηοσ Ν 4412/2016, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηεο δηαθήξπμεο - απφ ηελ Οηθ.
Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Δ. ηελ ιήςε απφθαζεο παράηαζε ηζτύος ηωλ προζθορώλ ηοσς θαη ηωλ εγγσεηηθώλ
ζσκκεηοτής από ηοσς δηαγωληδόκελοσς θαηά ηξεηο (3) κήλες.
ζ) Σελ ππ’ αξηζκ. 1303/2019 (ΑΓΑ: Χ3ΥΥ7Λ6-ΧΧ1) απφθαζή ηεο νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ
νπνία εγθξίλεη λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο παξαπάλσ δεκνπξαζίαο , λα
παξαηαζεί ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη ησλ εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ηξεηο (3) κήλεο.
η) ην ππ’ αξηζ. 177246/2836/18-6-2019 έγγξαθφ ηεο Γ/λζεο Σερλ. Έξγσλ Π.Δ. Ηιείαο κε ην νπνίν δεηήζεθε,
απφ ηνπο πέληε (5) νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δεκνπξαζίαο , λα καο ππνβάιινπλ δήισζε
κέρξη ηηο 28-6-2019 , φηη απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο , θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο έθδνζεο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο , γηα πέληε(5) κήλεο.
θ) ην γεγνλφο φηη απφ ηνπο πέληε δηαγσληδφκελνπο θνξείο κφλν νη δχν (Αλ. & Θεκ. Νηθία Νηθοιεηόποσιοη
ΑΒΔΣΔ θαη Α.Γ. ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ) αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε θαη ππέβαιιαλ ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά εγγξάθσο θαη εκεθηξνληθά κέζσ ηνπ κελνχ «Δπηθνηλσλία»
ζπλήιζακε ζε απαξηία ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηνλ έιεγρν ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο δχν δηαγσληδφκελνπο.
Η Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο, αθνχ έιεγμε: 1) ηελ απφ 21-6-2019 (αρηζκ. Πρωη. Τπερζίας
187051/3002/21-6-2019)δήισζε παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο δηαγσληδφκελεο
εηαηξείαο Αλ. & Θεκ. Νηθία Νηθοιεηόποσιοη ΑΒΔΣΔ θαη 2) ηελ απφ 26-6-2019 (αρηζκ. Πρωη. Τπερζίας
192057/3106/27-6-2019) δήισζε παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο δηαγσληδφκελεο
εηαηξείαο Α.Γ. ΑΚΟΤΝΗ ΑΣΔΒΔ πξνβαίλεη
ηελ αλαζχληαμε ηνπ πραθηηθού (Ι) ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΔΡΓΟY: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΧΝ ΑΠΟ
ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2016 Δ ΓΗΜΟΤ ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ ",
Τποέργο: «Αποθαηάζηαζε βιαβώλ από ζεοκελία ζηο επαρτηαθό οδηθό δίθησο εληός ηωλ ορίωλ ηοσ
Γήκοσ Αλδραβίδας - Κσιιήλες ηες Π.Δ Ηιείας» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηάξηηζε λέοσ πίλαθα θαηά ζεηρά
κεηοδοζίας θαη κε παξαδεθηέο πξνζθνξέο εθείλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ παξέηεηλαλ ηελ ηζρχ ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο.
ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΓΔΚΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ
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Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ ζήκεξα
18-7-2019 θαη εηζεγείηαη:
1) Σελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο πραθηηθού Ια , κε ηνλ πεξηιακβαλφκελν ζε απηφ πίλαθα κεηνδνζίαο Γ.
2) Σελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 805/2019 (ΑΓΑ: ΦΞ517Λ6-ΒΔ7) απφθαζε ηεο Οηθ/θήο Δπηηξνπήο
ηεο Π.Γ.Δ., κε ηελ νπνία είτε εγθρηζεί ε θαηαθύρωζε ηες ζύκβαζες ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ζηελ
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΧΝΤΜΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε κέζε έθπησζε πελήληα ηξία θαη πελήληα νρηψ επί
ηνηο εθαηφ (58,15%).

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).

ΑΔΑ: Ω0467Λ6-9ΥΤ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 219246/3638/19.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1)

Δγθξίλεη

ην

αλαζπληαγκέλν

Πξαθηηθό

(Ια)

ΔΛΔΓΥΟY

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΣΙΚΏΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΑΝΑΤΝΣΑΞΗ
ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ

(Ι)

ηνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ,

γηα

ηελ

αλάζεζε

ηνπ

ΈΡΓΟΤ:

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΘΔΟΜΗΝΙΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ & ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
2016 Δ ΓΗΜΟΤ ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ», Τπνέξγν: «Απνθαηάζηαζε βιαβώλ από ζενκελία ζην
επαξρηαθό νδηθό δίθηπν εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο ηεο Π.Δ Ηιείαο»
πξνϋπνινγηζκνύ: 600.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε ηνλ πεξηιακβαλόκελν ζε απηό πίλαθα κεηνδνζίαο, ν
νπνίνο παξαηίζεηαη θάησζη:
ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΡΑΓΔΚΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ

ΔΠΩΝΤΜΗΑ
Α/Α
ΦΟΡΔΑ

1

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΚΑΙΟΛΟ(ΜΔΗ
ΓΗΣΙΚΩΝ
ΔΚΠΣΩΗ)

ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ
ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ 58,15%
ΑΝΩΝΤΜΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΝΣΩΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΑΚΟΤΝΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ
54,82%
& ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΣΡΩΝ

ΑΠΟΓΟΥΗ
ΑΠΟΓΟΥΗ
ΟΙΚΟΝ.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΔΑ: Ω0467Λ6-9ΥΤ
2)

Δπηθαηξνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 805/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ., κε

ηελ νπνία είρε εγθξηζεί ε θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», κε κέζε έθπησζε πελήληα ηξία θαη
πελήληα νρηώ επί ηνηο εθαηό (58,15%).

3)

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε ηνπ

αλσηέξνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ 6302/60/30-1-2017 Απόθαζε (ΦΔΚ 211/η. Β΄/30-1-2017).

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

