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Πάτρα 16 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 345164/3211
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. 2543/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 344083/5964/19-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2543/2019 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: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια
του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση δρόμου Ανδρίτσαινα-Σέκουλα - Γέφυρα Άσπρων
Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο Αρχαίας Ολυμπίας - Τρίπολης», προϋπολογισμού:
1.850.000,00 € με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501
(ενάριθμος 2014ΕΠ50100001).», 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. 42/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π.Μεσολογγίου, σήμερα την 05η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, στην Ι.Π. Μεσολογγίου
(Κύπρου 1- Διοικητήριο), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 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. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική Τσούμα,
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2543/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
Πρακτικού (II) Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια
της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλειαεπαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση
δρόμου Ανδρίτσαινα-Σέκουλα - Γέφυρα Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο Αρχαίας
Ολυμπίας - Τρίπολης», προϋπολογισμού: 1.850.000,00 € με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το
πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001).».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 344083/5964/19-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό (ΙΙ) της διενεργηθείσης την 26ην

Αυγούστου

2019 ηλεκτρονικής

δημοπρασίας , με συστημικό αριθμό 83003 , για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική
ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο:
«Συντήρηση δρόμου Ανδρίτσαινα-Σέκουλα—Γέφυρα Άσπρων Σπιτιών-Άσπρα Σπίτια-διαστ/ση με Ε.Ο
Αρχαίας Ολυμπίας-Τρίπολης», προϋπολογισμού : 1.850.000,00 € με Φ.Π.Α.,

χρηματοδοτούμενου από το

πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001) και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την υπ’ αριθμ. 10296/18-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης , εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 , στη ΣΑΕΠ 501 το έργου
«Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του
π.κ.2013ΕΠ00100014),με το ποσό των 31.300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
2. Με την υπ’ αριθμ. 209/15-11-2018 (ΑΔΑ: 66Μ67Λ6-ΠΡΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο
πρακτικό 21/2018 , εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του Έργου : «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού
δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014) , Υποέργο: «Συντήρηση δρόμου ΑνδρίτσαιναΣέκουλα—Γέφυρα Άσπρων Σπιτιών-Άσπρα Σπίτια-διαστ/ση με Ε.Ο Αρχαίας Ολυμπίας-Τρίπολης», με ανοικτή
διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) 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.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 45473/494/12-02-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ6Ι7Λ6-16Π) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 11-02-2019.
4. Με την υπ΄ αριθμ. 654/27-3-2019 ( ΑΔΑ: ΩΩΕΕ7Λ6-ΡΣ7) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
διατυπωθείσα στο πρακτικό 12/2019 έγινε η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την διενέργεια
ανοικτής δημοπρασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής διενέργειας ανοικτής
δημοπρασίας , άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του Έργου : «Συντήρηση – οδική ασφάλειαεπαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση δρόμου
Ανδρίτσαινα-Σέκουλα—Γέφυρα Άσπρων Σπιτιών-Άσπρα Σπίτια-διαστ/ση με Ε.Ο
Αρχαίας ΟλυμπίαςΤρίπολης», προϋπολογισμού: 1.850.000,00€ με Φ.Π..Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης» σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
5. Με την υπ΄αριθμ. 840/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ70Ω7Λ6-1ΧΠ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
διατυπωθείσα στο πρακτικό 16/2019 έγινε η έγκριση της επικαιροποιημένης διακήρυξης.
6. Με την υπ΄ αριθμ. 1116/10-05-2019 (ΑΔΑ: 61ΨΗ7Λ6-4Λ7) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
διατυπωθείσα στο πρακτικό 17/2019 έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό
διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.
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7. Με το αριθμ. πρωτ. 159889/2518/27-5-2019 η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος
δημοσιεύτηκαν στο ΚΗΔΜΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005011348 2019-05-27).
8. Με το αριθμ. Πρωτ. 159889/2518/27-5-2019 η Διακήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος
δημοσιεύτηκαν στο ΚΗΔΜΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005011834 2019-05-27).
9. Με το αριθμ. πρωτ. 159991/2523/28-5-2019 η προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για το έργο του θέματος
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ:ΩΥΒ67Λ6-ΥΡΑ).
10. Με το αριθμ. Πρωτ. 160716/2536/28-5-2019 έγγραφο διαβιβάστηκε η περίληψη διακήρυξης για δημοσίευση προς
τις εφημερίδες.
11. Η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις
εφημερίδες: Πατρίδα (εβδομαδιαία) & Πατρίδα (ημερήσια) , Πρώτη και Πρωινή, επίσης αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε στις 28-5-2019.
12. Με το υπ’ αριθμ. 166749/2644/04-6-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε Ηλείας , έγινε κλήση των μελών για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού .
13. Σαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε οριστεί 11-7-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ.
14. Λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ από 11-7-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 01:30μμ έως 12-72019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00πμ, δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
15. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 7367/12-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρησης Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ
μας γνώρισε την τεχνική αδυναμία λειτουργίας των συστημάτων.
16. Με το υπ΄αριθμ . 211047/3648/22-7-2019 έγγραφό μας στην Ο.Ε της Π.Δ.Ε ζητήθηκε να ορίσει νέα ημερομηνία
υποβολής των προσφορών καθώς και νέα ημερομηνία αποσφράγιση των προσφορών.
17. Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε με την υπ΄ αριθμ. 1685/24-7-2019 (ΑΔΑ: Ω7207Λ6-ΞΦΛ) απόφασή της στο
πρακτικό 25/2019 , όρισε ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 20-8-2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μμ και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 26-82019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ
18. Με το υπ’ αριθμ. 238373/4032/14-8-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε Ηλείας , έγινε κλήση των μελών για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
19. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε στις 26-8-2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 πμ.
20. Με την υπ’ αριθμ. 2161/07-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΙ747Λ6-ΞΛ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο
πρακτικό 34/2019, εγκρίθηκε το από 26-8-2019 Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε «
Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με
προσφερθείσα μέση έκπτωση 45,43%.
21. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 300371/5209/14-10-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες η υπ’αριθμ. 2161/07-10-2019 (ΑΔΑ:
ΩΙ747Λ6-ΞΛ9) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Κατά της ως άνω Απόφασης δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές
προσφυγές εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.
22. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 314968/5553/25-10-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την εταιρεία
«ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»/ Προσωρινός Ανάδοχος έγινε πρόσκληση για υποβολή των υποβολής των δικαιολογητικών
του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 5η Νοεμβρίου 2019.
23. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέβαλε τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης στις 31-10-2019 και ώρα 11:46:36
& 20:52:32. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου κατατέθηκαν και στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας
στις 31-10-2019 & 01-11-2019 (αριθμ.πρωτ. 320707/5639/31-10-2019 &301083/5648/01-11-2019 της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε. Ηλείας).
24. Κατόπιν της από 06-11-2019 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας συνεδρίασε στις 08-11-2019 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) στις 08-112019, στο οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική
εταιρεία «ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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
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Έγκριση αυτού και την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία
«ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση σαράντα πέντε & σαράντα τρία τοις εκατό (45,43%),
ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στις οχτακόσιες δέκα τέσσερες χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και
τριάντα έξι λεπτά (814.131,36€) χωρίς Φ.Π.Α.
Επίσης, παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτήσετε τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:
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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’/298-2017) 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».
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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.: 344083/5964/19-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, του
του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια
του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση δρόμου Ανδρίτσαινα-Σέκουλα - Γέφυρα Άσπρων
Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο Αρχαίας Ολυμπίας - Τρίπολης» και κατακυρώνει την
Ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με
προσφερθείσα μέση έκπτωση σαράντα πέντε & σαράντα τρία τοις εκατό (45,43%), ήτοι οικονομική
προσφορά που ανέρχεται στις οχτακόσιες δέκα τέσσερες χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και τριάντα
έξι λεπτά (814.131,36€) χωρίς Φ.Π.Α..
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Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη για την
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου.
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.
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

