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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 325937/3086
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2406/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 325039/5705/5-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2406/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού II (Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( με συστημικό αριθμό 82696) για
την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού: 10.500.000,00 € με Φ.Π.Α. και λήψη απόφασης κατακύρωσης
της σύμβασης σε αυτόν», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στα Γραφεία της
Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
331507/3118/08.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε
σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική
Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περ/ντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδας Δημήτριος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας, ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτωλ/νιας κ. Μασίκας Νικόλαος και ο κ. Καρύδης
Αριστείδης από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2406/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση Πρακτικού II (Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( με συστημικό αριθμό 82696) για την ανάθεση του έργου
με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού:
10.500.000,00 € με Φ.Π.Α. και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 325039/5705/5-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. και το σχετικό πρακτικό, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:
Μετά την με αρ. 2053/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΑ διεξαγωγής Δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου του θέματος, κατά της
οποίας δεν υπεβλήθη ένσταση, καθώς και την πρόσκλησή μας προς τον προσωρινό ανάδοχο, την εργοληπτική
επιχείρηση «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» για προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά
αναφέρονται στα άρθρα 23.2. έως 23.10 της Διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο αυτών
και, εν συνεχεία, στη σύνταξη πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ. της Διακήρυξης του έργου.
Κατόπιν αυτών, σας διαβιβάζουμε το από 29-10-2019 Πρακτικό ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου του έργου του θέματος και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση
του πρακτικού αυτού, την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση του ανωτέρω έργου στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», με οικονομική προσφορά με μέση έκπτωση
Σαράντα επτά και σαράντα πέντε τοις εκατό (47,45%) καθώς και την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη κ.
Φαρμάκη Νεκτάριο προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την
281668/3810/26-09-2019 Απόφαση (ΦΕΚ 08-10-2019 Τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 3722).
Το πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ I I
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Στον Πύργο σήμερα, την 03η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., οι υπογράφοντες το παρόν:
1) Άγγελος Τσίκας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος.
2) Αιμιλία Χριστάκη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος.
3) Στεφανία Καλάκου, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος
4) Ανδρέας Ασημακόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος.
5) Νικόλαος Διάκος, Μηχ/γος Ηλεκ/γος Μηχανικός, ως μέλος.
6) Χρήστος Γεωργακόπουλος, Πολ/κος Μηχανικός, ως μέλος.
7)Αηδόνης Γεώργιος του Κων/νου, Δημοτικός Σύμβουλος Αρχ. Ολυμπίας, ως μέλος.
που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, βάσει της υπ’ αριθμ. υπ’ αρ. 1206/2019
(ΑΔΑ:6ΞΛΣ7Λ6-Ρ4Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
συστημικό αριθμό 82696, αφού λάβαμε υπόψη:
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α) Την υπ ’αριθμ. 240/2018 (ΑΔΑ:6Β6Μ7Λ6-12Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με
την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του έργου του θέματος με ανοικτή ηλεκτρονική 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.
β)Την υπ’ αριθμ. 834/2019 (ΑΔΑ:6ΤΥΨ7Λ6-Υ99) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω έργου με το σύστημα προσφοράς με
«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά» με βάση την τιμή.
γ) Την από 07/05/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (AΔΑΜ: 19PROC004895819
2019-05-07).
δ) Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
ε) Το από 23/07/2019 πρακτικό Ι της επιτροπής Δ.Ε. και το από 12/08/2019 πρακτικό ΙΑ
στ)Το από 27/8/2019 έγγραφο της αναθέτουσας Αρχής με αρ.πρωτ. 252160/4317/2019 με το οποίο
διαβιβάσθηκε το πρακτικό ΙΑ στην Ο.Ε. Π.Δ.Ε.
ζ) Tην υπ’ αριθμ.. 2053/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΜ47Λ6-7ΓΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας,
η)Το από 27-08-2019 έγγραφο της αναθέτουσας Αρχής με αρ. πρωτ. 252239/2597/με το οποίο
διαβιβάσθηκε η 2053/2019 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
θ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 252715/4328/29-08-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ η προαναφερόμενη απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για την υποβολή
προδικαστικών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
ι)Το γεγονός ότι εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας δεν υποβλήθηκε κάποια προδικαστική
προσφυγή.
ια) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 264259/4549/10-09-2019 έγγραφο με το οποίο η ΔΤΕΠΕ Ηλείας απέστειλε
πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο, την κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», για την υποβολή των
δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης, στα πλαίσια της σχετικής ηλεκτρονικής
διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου. Η πρόσκληση απεστάλη μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ την 20/09/2019 11:07:17.
ιβ) Από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ διαπιστώθηκε ότι, εντός της ως άνω ταχθείσας
προθεσμίας, η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» (Προσωρινός Ανάδοχος), υπέβαλε τα δικαιολογητικά
συμμετοχής ηλεκτρονικά και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 274409/4728/19-09-2019 εισερχόμενο της Δνσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας υπέβαλε φάκελο δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή
προβήκαμε
σε έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να
συμπληρωθούν τα ως άνω υποβληθέντα δικαιολογητικά με το παρακάτω σύμφωνα με την οικεία
Διακήρυξη:
α) Υπεύθυνη δήλωση που αντικαθιστά το πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού
της Επιθεώρησης Εργασιακών, σύμφωνα με την παράγραφο ββ) του άρθρου 23.3 της Διακήρυξης, με
ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας της 10/09/2019
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο της Ε.Δ. προκειμένου να
αποστείλει πρόσκληση προς τον «προσωρινό ανάδοχο», ήτοι την κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»
για την υποβολή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, συμπληρωματικά το
παραπάνω δικαιολογητικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, και του άρθρου 9 της οικείας
Διακήρυξης.
Στο σημείο αυτό διακόπηκε η συνεδρίαση της Ε.Δ. προκειμένου να αποσταλεί πρόσκληση προς τον
προσωρινό ανάδοχο, ήτοι την κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» για την υποβολή μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, το παραπάνω συμπληρωματικό στοιχείο.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού (κατόπιν της από 23/10/2019 πρόσκλησης του Προέδρου της Ε.Δ.)
συνήλθε σε νέα συνεδρίαση την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου των δικαιολογητικών του «Προσωρινού Αναδόχου» λαμβάνοντας υπόψη και τα κάτωθι:

ΑΔΑ: 6ΚΠΡ7Λ6-Π19
1) Την από 18/10/2019 Πρόσκληση προς τον «Προσωρινό Ανάδοχο», ήτοι την κατασκευαστική εταιρεία
«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ.
ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» για συμπλήρωση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στα πλαίσια ελέγχου των
δικαιολογητικών του άρθρου 23 (δικαιολογητικά «Προσωρινού Αναδόχου») της διακήρυξης του έργου.
2) Την από 21/10/2019 (εμπρόθεσμη) ηλεκτρονική υποβολή μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικών δικαιολογητικών στα πλαίσια ελέγχου των
δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου του θέματος από τον «Προσωρινό
Ανάδοχο», καθώς και το με αριθμό πρωτ. 310252/5445/22-10-2019 εισερχόμενο της Π.Δ.Ε., όπου υπέβαλε
φάκελο των συμπληρώσεων των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.
Από τον εκτενή και διεξοδικό έλεγχο των ως άνω υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής (αρχικών και
συμπληρωματικών-διευκρινιστικών) 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 23 της διακήρυξης, διαπιστώθηκε
ότι αυτά πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ως ορίζει το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ομόφωνα,
1) κάνει δεκτή την προσφορά του «Προσωρινού Αναδόχου» ήτοι της κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΕΤΕΘ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»
και
2) εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην
κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», με οικονομική προσφορά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι
χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (4.466.105,82€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μέσης
προσφερθείσας έκπτωσης σαράντα επτά και σαράντα πέντε επί τοις εκατό (47,45%).
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 29/10/2019
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
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

διατάξεις, εφαρμογής του
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 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. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3722/τ. Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 325039/5705/5-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το από 29-10-2019 Πρακτικό ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του
έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» προϋπολογισμού:
10.500.000,00 € με Φ.Π.Α., κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναθέτει την
σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», με οικονομική
προσφορά με μέση έκπτωση Σαράντα επτά και σαράντα πέντε τοις εκατό (47,45%).
Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη Νεκτάριο προκειμένου να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την 281668/3810/26-09-2019 Απόφαση (ΦΕΚ 08-102019 Τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 3722).

ΑΔΑ: 6ΚΠΡ7Λ6-Π19

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
O Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

