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Πάτρα 26 Αυγοφςτου 2020
Αρ. Πρωτ: 203359/1222
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 863/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:203142/3167/12-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 863/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των Πρακτικϊν Ι, Ι-α και ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ –
Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων ςτο πλαίςιο τθσ ανοικτισ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, κάτω των ορίων μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..) για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια και εγκατάςταςθ
ςυςτιματοσ κεντρικοφ κλιματιςμοφ τφπου μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ ρευςτοφ (VRV) του κτιρίου
“ΩΙΠΟΛΙ”», προχπολογιςμοφ: 80.600,00€ με Φ.Π.Α., με χρθματοδότθςθ από τουσ Κεντρικοφσ
Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ενάρικμοσ 2019ΚΑΠ1411000) και με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι και
Β) ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΛ1Λ7Λ6-0ΙΦ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ΑΔΑ: ΩΛ1Λ7Λ6-0ΙΦ
Αρ. Απόφαςησ 863/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ των Πρακτικϊν Ι, Ι-α και ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ
αποτελεςμάτων ςτο πλαίςιο τθσ ανοικτισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κάτω των ορίων μζςω του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ
προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ κεντρικοφ κλιματιςμοφ τφπου
μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ ρευςτοφ (VRV) του κτιρίου “ΩΙΠΟΛΙ”», προχπολογιςμοφ: 80.600,00€ με
Φ.Π.Α., με χρθματοδότθςθ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ενάρικμοσ 2019ΚΑΠ1411000) και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι και Β) ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:203142/3167/12-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα τα Πρακτικά Ι, Ι-α και ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και
Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων ςτο πλαίςιο τθσ ανοικτισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κάτω των ορίων μζςω του
Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ
του κζματοσ και ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:
1. Με τθν υπ’αρικ.187/09-12-2019 (ΑΔΑ:9ΠΨΠ7Λ6-ΜΙΨ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ αποφαςίςτθκε θ προζνταξθ τθσ προμικειασ ςτο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2019 τθσ Π.Ε. Θλείασ, /Π.Δ.Ε με
προχπολογιςμό 80.600,00€ μετά του Φ.Π.Α..
2. Με τθν υπ’ αρικμ. 9/22-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΡΔ97Λ6-Σ9Ρ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου εγκρίκθκε ο
τρόποσ ανάκεςθσ με ανοικτι διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Ν.4412/2016.
3. Σθν με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/39269/2951/24-02-2020 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ
- Δθμοςιονομικοφ Ζλεγχου τθσ Π.Δ.Ε..
4. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ – Π.Ε.
Θλείασ και ςυγκεκριμζνα τον Ε.Φ.:03.071 & Κ.Α.Ε.: 03.071.9829.01.0002 του οικονομικοφ ζτουσ 2020, βάςει τθσ
αρ. 51820/3780/18-02-2020 απόφαςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου
τθσ Π.Δ.Ε., (Α/Α:1272, ΑΔΑ:ΩΣΘΟ7Λ6-ΗΔ5).
5. Σθν υπ’ αρικ. 529/2020 (ΑΔΑ:ΩΤΑΠ7Λ6-Ρ1Θ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα:
«Ζγκριςθ δθμοπράτθςθσ και όρων δθμοπράτθςθσ για τθ διενζργεια ανοικτισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κάτω των
ορίων μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) για τθν ανάδειξθ
αναδόχου τθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ κεντρικοφ κλιματιςμοφ τφπου
μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ ρευςτοφ (VRV) του κτιρίου “ΩΙΠΟΛΙ”», προχπολογιςμοφ: 80.600,00€ με Φ.Π.Α. και
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι».
6. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 131747/1953/03-06-2020 Περίλθψθ διακιρυξθσ (ΑΔΑ: ΨΘ3Μ7Λ6-64Π,
ΑΔΑΜ:20PROC006811259) κακϊσ και τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 131755/1954/03-06-2020 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ:
20PROC006811893).
7. Θ Προκιρυξθ τθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ δθμοςιεφκθκε, νόμιμα, ςτον Ελλθνικό Σφπο και ςυγκεκριμζνα ςτισ
εφθμερίδεσ: Πατρίδα, Πατρίδα τθσ Δευτζρασ και Πρϊτθ.
8. Με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 115538/1670/15-06-2020 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ ζγινε κλιςθ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ και θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ενθμερϊκθκε για τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ με τίτλο του κζματοσ.

ΑΔΑ: ΩΛ1Λ7Λ6-0ΙΦ
9. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο) φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και του (υπο) φακζλου των
τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ
(με α/α ςυςτιματοσ: 92570), πραγματοποιικθκε ςτισ 6 Ιουλίου 2020 και ϊρα 10:00π.μ..
10.Σο από 06-07-2020 Πρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων
εφεξισ «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ», ςφμφωνα με το οποίο θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ομόφωνα:
«1) αποδζχεται τθν προςφορά των οικονομικϊν φορζων: «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΙΝΣΕΡΟΛΑΡ ΑΒΕΣΕ»,
«ΞΘΡΟΠΑΝΟ Δ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.» και «NOVACO Θ. ΠΑΓΓΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΕ» και
«ΣΕΧΝΟΚΛΙΜΑΙΡ ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΕΠΕ»
2) Εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρό τθσ να αποςτείλει πρόςκλθςθ για τθν ςυμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και
δικαιολογθτικϊν, ςε προκεςμία οκτϊ (8) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), τθν αρικ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β ) Απόφαςθ
«τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Ε..Θ.ΔΘ..» και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 23 (αρικ.
πρωτ. 949/13-2-2018) τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. με κζμα «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Συποποιθμζνου Εντφπου
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ)», ςτουσ εξισ οικονομικοφσ
φορείσ ωσ ακολοφκωσ:
 τον οικονομικό φορζα «ΣΟΛΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ», με αρικμό 179771 θλεκτρονικισ προςφοράσ ΕΘΔΘ, όπωσ
διευκρινιςτεί θ ςυνάφεια των παραδόςεων – προμθκειϊν, που δθλϊνονται ςτθν παράγραφο 1β) τθσ ενότθτασ «Γ.
Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ), με τθν απαίτθςθ
που τίκεται ςτθν παράγραφο 2.2.6.α τθσ Διακιρυξθσ, δθλαδι εάν αυτζσ αφοροφν ςτθν προμικεια, εγκατάςταςθ
και κζςθ ςε λειτουργία κεντρικοφ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ ρευςτοφ τφπου VRV.
 τον οικονομικό φορζα «ICON GROUP ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ Ι.Κ.Ε.», με αρικμό 179748 θλεκτρονικισ προςφοράσ
ΕΘΔΘ, όπωσ διευκρινιςτεί θ ςυνάφεια τθσ παράδοςθσ – προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια κλιματιςτικϊν
μθχανθμάτων ανταλλακτικϊν εξαρτθμάτων για ςυςτιματα κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ» ςτθν παράγραφο 1β) τθσ
ενότθτασ «Γ. Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ), με
τθν απαίτθςθ που τίκεται ςτθν παράγραφο 2.2.6.α τθσ Διακιρυξθσ, δθλαδι εάν αυτζσ αφοροφν ςτθν προμικεια,
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία κεντρικοφ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ ρευςτοφ
τφπου VRV…»
11.Σθν από 15-07-2020 Πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ
«ΣΟΛΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» και «ICON GROUP ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ Ι.Κ.Ε.», για διευκρίνιςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν
και δικαιολογθτικϊν ςτα πλαίςια ελζγχου των «δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ» και «τεχνικισ προςφοράσ» τθσ
διακιρυξθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ εν λόγω προμικειασ, ςε προκεςμία οκτϊ (8) θμερϊν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ.
12.Σθν από 18/07/2020 15:11:51 θλεκτρονικι υποβολι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
ΕΘΔΘ διευκρίνιςθσ – αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν και τον υπ’ αρικ. πρωτ. 182568/2737/21-07-2020 φυςικό
φάκελο διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων που κατατζκθκαν εμπρόκεςμα από τον οικονομικό φορζα «ΣΟΛΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ».
13.Σθν από 22/07/2020 15:44:51 θλεκτρονικι υποβολι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
ΕΘΔΘ διευκρίνιςθσ – αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν που κατατζκθκε εμπρόκεςμα από τον οικονομικό φορζα
«ICON GROUP ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ Ι.Κ.Ε.»
14.Σο από 28-07-2020 Πρακτικό Ι-α τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το οποίο θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
ειςθγείται ομόφωνα:
«1) Σθν αποδοχι των προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων: «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΙΝΣΕΡΟΛΑΡ ΑΒΕΣΕ»,
«ΞΘΡΟΠΑΝΟ Δ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.», «ΣΟΛΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ», «ICON GROUP ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ Ι.Κ.Ε.»,
«NOVACO Θ. ΠΑΓΓΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΕ» και «ΣΕΧΝΟΚΛΙΜΑΙΡ ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΕΠΕ».
2) Σθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων
οικονομικϊν φορζων…»
15.Σο από 29-07-2020 μινυμα του Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ με το οποίο μασ κοινοποιικθκαν το
Πρακτικό Ι και το Πρακτικό Ι-α (θλεκτρονικά αρχεία) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ λειτουργίασ
«Eπικοινωνία» του ΕΘΔΘ, προκειμζνου να οριςτεί θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο) φακζλου των
οικονομικϊν προςφορϊν.
16.Σθν από 29/07/2020 Ειδικι Πρόςκλθςθ τθσ Δνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Θλείασ ςχετικά με τον οριςμό
θμερομθνίασ και ϊρασ αποςφράγιςθσ του (υπο) φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ τθν εν λόγω προμικειασ.
17.Σο από 31-07-2020 Πρακτικό ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το οποίο θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
ειςθγείται ομόφωνα:

ΑΔΑ: ΩΛ1Λ7Λ6-0ΙΦ
«Σθν ζγκριςθ του παρόντοσ Πρακτικοφ ΙI και τθν Ανάδειξθ ωσ «Προςωρινοφ Αναδόχου» τον οικονομικό φορζα με
τθν επωνυμία «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΙΝΣΕΡΟΛΑΡ ΑΒΕΣΕ» με οικονομικι προςφορά ςαράντα πζντε χιλιάδεσ
διακόςια εξιντα ευρϊ (45.260,00€) με Φ.Π.Α….».
Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ αποςτζλλουμε τα Πρακτικά Ι, Ι-α και ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και
Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων, με ςκοπό να αποφαςίςετε ςχετικά με τθν ζγκριςθ αυτϊν και τθν ανάδειξθ του
οικονομικοφ φορζα με τθν επωνυμία «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΙΝΣΕΡΟΛΑΡ ΑΒΕΣΕ» ωσ Προςωρινοφ Αναδόχου, με
οικονομικι προςφορά ςαράντα πζντε χιλιάδεσ διακόςια εξιντα ευρϊ (45.260,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Π.Α..
Σο από 15/07/2020 Πρακτικό Ι ζχει ωσ εξισ:
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Σο από 28/07/2020 Πρακτικό Ι-α ζχει ωσ εξισ:
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Σο από 31/07/2020 Πρακτικό ΙΙ ζχει ωσ εξισ:
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 203142/3167/12-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1) Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι, Ι-α και ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ
αποτελεςμάτων ςτο πλαίςιο τθσ ανοικτισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κάτω των ορίων μζςω του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ
προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ κεντρικοφ κλιματιςμοφ τφπου
μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ ρευςτοφ (VRV) του κτιρίου “ΩΙΠΟΛΙ”», προχπολογιςμοφ: 80.600,00€ με
Φ.Π.Α., με χρθματοδότθςθ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ενάρικμοσ 2019ΚΑΠ1411000) και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι.

2) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο του ανωτζρω διαγωνιςμοφ τον οικονομικό φορζα με τθν
επωνυμία «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟ ΙΝΣΕΡΟΛΑΡ ΑΒΕΣΕ», με οικονομικι προςφορά ςαράντα πζντε
χιλιάδεσ διακόςια εξιντα ευρϊ (45.260,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

