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Πάτρα 02 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 202200/1220
ΠΡΟΣ:

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 883/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:184440/3169/11-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 883/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών και επέκτασης ισχύος των
εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», προϋπολογισμού: 3.500.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), με κωδικό Κ.Α: 2014ΕΠ50100000», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΔΑ: Ψ6ΔΤ7Λ6-2ΨΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 31η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 215267/1279/27-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου 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.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 883/2020
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
παράτασης ισχύος των προσφορών και επέκτασης ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», προϋπολογισμού: 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με κωδικό Κ.Α:
2014ΕΠ50100000».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.:184440/3169/11-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ.πρωτ: 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2018,στη ΣΑΕΠ 501 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)», στο Π.Δ.Ε.
2018 στην ΣΑΕΠ 501, συνολικού προϋπολογισμού 49.770.000€, με κωδικό Κ.Α:2014ΕΠ50100000, στο οποίο το έργο
του θέματος , περιλαμβάνεται ως 42Ο Υποέργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», προϋπολογισμού 3.500.000€.
2. Την υπ’ αρίθμ: 217/15-11-2018 (ΑΔΑ:7ΜΖ97Λ6-Ψ68) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του
τρόπου δημοπράτησης του έργου του θέματος.
3. Την με αρ. 2300/2019 (ΑΔΑ:7ΝΥΥ7Λ6-ΡΣ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε με θέμα: «Έγκριση
διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης
καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ».
4. Την με αρ. πρωτ: 330974/4891/08-11-2019 (ΑΔΑ:69ΥΔ7Λ6-ΛΒΤ) Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του
θέματος, με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005821944 καθώς και την Διακήρυξη του ίδιου έργου με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ:
19PROC005822064.
5. Το γεγονός ότι έγινε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α συστήματος: 86336 με ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 20/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
6. Το από 20/12/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την ανάδειξη ως
προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΏΡΟΥ» με οικονομική
προσφορά: με οικονομική προσφορά 1.126.080,34 (προ ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση : 60,10%.
7. Την 184/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΞΘ7Λ6-Δ0Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. περί έγκρισης του 1ου
Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδεικνύεται ως προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση :
«ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΏΡΟΥ» με οικονομική προσφορά: 1.126.080,34 (προ ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση :
60,10%.
8. Την από 25/02/2020 κοινοποίηση της αρίθμ. 184/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΞΘ7Λ6-Δ0Π)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του έργου για τυχόν Προδικαστικές προσφυγές.
9. Την παρέλευση του δεκαημέρου από την κοινοποίηση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
χωρίς να υποβληθούν Προδικαστικές προσφυγές.
10.Την από 09/03/2020 πρόσκληση, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, του προσωρινού αναδόχου για υποβολή,
εντός 10 ημερών, των δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, όπως αυτά ορίζονται στα
άρθρα 21, 22 & 23 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
11. Την από 18/03/2020 & 19/03/2020 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, και την με αρ. Πρωτ. 77327/1223/19-03-2020 έντυπη υποβολή
δικαιολογητικών.
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12. Την από 21-04-2020 ηλεκτρονική αποστολή, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, του από 01/04/2020 2ου
Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν
λόγω έργου, το οποίο υπογράφηκε ψηφιακά αυθημερόν από τον ίδιον.
13.Την 516/2020 (ΑΔΑ:Ω3877Λ6-ΓΜ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. περί έγκρισης του 2ου
Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, με την οποία απορρίπτει την προσφορά του Οικονομικού Φορέα «ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΤ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» (διακήρυξη άρθρου 4.2), λόγω των σφαλμάτων και ελλείψεων που αναφέρονται στο
από 01-04-2020 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον Οικονομικό
Φορέα «ΦΛΩΡΑΚΗ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ Θ. Α.Ε.» που υπέβαλε την αμέσως επόμενη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης
53,75 %.
14.Την προσφυγή του Οικονομικού Φορέα Αντωνίου Κων/νου του Θεοδώρου κατά της 516/19-5-2020 απόφασή
σας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ».
15.Την 820/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με
το 669/02-06-2020 έγγραφο, με την οποία απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή του Οικονομικού Φορέα
Αντωνίου Κων/νου του Θεοδώρου.
16.Το απο 16/07/2020 μήνυμα του Προέδρου της επιτροπή του διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, περί αναγκαιότητας
παρατάσεων ισχύος τόσο της προσφοράς έως 16/02/2021 όσο και της εγγυητικής έως 16/03/2021 των
οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
17.Το από 10/08/2020 email (σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών).
18.Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και
την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές,
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες,
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.»
Κατόπιν των ανωτέρω
Και βάσει του άρθρου 97, § 4 του Ν.4412 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει όπου αναφέρεται :
«Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η
παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με
την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς».
Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής του διαγωνισμού περί παρατάσεως ισχύος τόσο της
προσφοράς όσο και των εγγυητικών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ».
Παρακαλούμε
Να αποφασίσετε για την υποβολή πρόσκλησης προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» οικονομικούς φορείς.
1. Για την παράταση ισχύος των Προσφορών μέχρι 16/02/2021
2. Για την επέκταση της ισχύος των Εγγυητικών Συμμετοχής μέχρι 16/03/2021 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α
του Ν4412/2016.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων
επί του θέματος.
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».
 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.

ΑΔΑ: Ψ6ΔΤ7Λ6-2ΨΣ

 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.:184440/3169/11-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να ζητηθεί με αποστολή πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. προς τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»:
α. η παράταση ισχύος των προσφορών τους έως 16/02/2021 και
β. η επέκταση ισχύος των Εγγυητικών Συμμετοχής τους έως 16/03/2021, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1α του Ν4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.
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.
Η Γραμματέας
Βασιλική Τσούμα

