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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1169/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:216395/3802/02-11-2020 (ορθή επανάληψη ςτισ 03/11/2020) ειςιγθςθ
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1169/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του από 01-10-2020 2ου Πρακτικοφ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν
Προςωρινοφ Αναδόχου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΡΟΜΟΤ ΚΑΣΟΤΝΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙ(ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)», προχπολογιςμοφ: 3.550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και κωδικό ζργου:
Κ.Α:2016Ε07100019, Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιϊτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 09θ Νοεμβρίου, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 294113/1721/05-11-2020 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. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1169/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του από 01-10-2020 2ου Πρακτικοφ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ

του

ζργου:

«ΒΕΛΣΙΩΗ

ΔΡΟΜΟΤ

ΚΑΣΟΤΝΑ

-

ΛΟΤΣΡΑΚΙ(ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)»,

προχπολογιςμοφ: 3.550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και κωδικό ζργου: Κ.Α:2016Ε07100019, Β) Ανάδειξθ
προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε τθν
υπ’ αρικμ. πρωτ.:216395/3802/02-11-2020 (ορθή επανάληψη ςτισ 03/11/2020) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σθν από 24-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΗ5Ψ4653Ο7-4ΤΚ) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ,
εντάχκθκε το ζργο: «ΒΕΛΣΙΩΘ ΔΡΟΜΟΤ ΚΑΣΟΤΝΑ-ΛΟΤΣΡΑΚΙ (ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)», ςτο Π.Δ.Ε. 2016 και
εντάχκθκε ςτθν Α Ε071 ΣΡΟΠ 0,με ςυνολικό προχπολογιςμό 3.550.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με κωδικό Κ.Α:
2016Ε07100019.
2. Σθν υπ’αρίκμ: 106/16-07-2018 (ΑΔΑ: 72ΡΑ7Λ6-ΚΛΛ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, περί ζγκριςθσ
του τρόπου δθμοπράτθςθσ του ζργου του κζματοσ.
3. Σθν από 08-07-2019(ΑΔΑ: ΨΓ5Θ7Λ6-ΜΨΞ) υπογραφείςα Προγραμματικι φμβαςθ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και του Διμου Ακτίου –Βόνιτςασ , θ υπογραφι τθσ οποίασ δεν κωλφεται ςφμφωνα με τθν
υπ’αρίκμ. 563/2019 Πράξθ του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου.
4. Σθν υπ’αρίκμ: υπ’ αρίκμ. 1877/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΙΨ7Λ6-ΦΧ9) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ τθσ ΠΔΕ με
κζμα: «Ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΘΔΘ ,ζγκριςθ τθσ διακιρυξθσ και των
όρων αυτισ κακϊσ και υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΘ ΔΡΟΜΟΤ ΚΑΣΟΤΝΑΛΟΤΣΡΑΚΙ(ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)», προχπολογιςμοφ: 3.550.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
5. Σθν υπ’αρίκμ: υπ’ αρίκμ. 2387/2019 (ΑΔΑ: 7Ν8Γ7Λ6-ΑΣΧ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφερείασ Δυτικισ Ελλάδασ, με κζμα: «Επανάλθψθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω
ΕΘΔΘ του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΘ ΔΡΟΜΟΤ ΚΑΣΟΤΝΑ-ΛΟΤΣΡΑΚΙ(ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)», προχπολογιςμοφ:
3.550.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
6. Σθν Διακιρυξθ του ζργου του κζματοσ με κωδικό ΚΘΜΔΘ: 19PROC005908542 2019-11-25, ςφμφωνα με τθν
οποία ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίςτθκε θ 16-12-2019, θμζρα Δευτζρα
και ϊρα:10:00 π.μ.
7. Σο γεγονόσ ότι ζγινε ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ μζςω ΕΘΔΘ με Α.Α ςυςτιματοσ: 86631 με θμερομθνία
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 19-12-2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.
8. Σθν υπ’αρίκμ: 714/2020 (ΑΔΑ:ΩΕΕ7Λ6-Σ1Π) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν οποία
εγκρίνεται το από 17-06-2020 1ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και αναδεικνφεται ωσ προςωρινόσ
ανάδοχοσ θ εργολθπτικι επιχείρθςθ: «ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟΤ» , με οικονομικι προςφορά:
1.271.201,09 ΕΤΡΩ, (προ Φ.Π.Α.), ιτοι μζςθ ζκπτωςθ : 55,60%.
9. Σθν από 15-07-2020 κοινοποίθςθ τθσ αρίκμ. 714/2020 (ΑΔΑ:ΩΑΘΘ7Λ6-ΤΜ2) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ, ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ το διαγωνιςμό του ζργου
για τυχόν Προδικαςτικζσ προςφυγζσ.
10.Σθν παρζλευςθ του δεκαθμζρου από τθν κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε
χωρίσ να υποβλθκοφν Προδικαςτικζσ προςφυγζσ.
11.Σθν από 17-08-2020 πρόςκλθςθ, μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ, του προςωρινοφ αναδόχου για υποβολι ,
εντόσ 10 θμερϊν, των δικαιολογθτικϊν και αποδεικτικϊν εγγράφων νομιμοποίθςθσ , όπωσ αυτά ορίηονται ςτα
άρκρα 21, 22 & 23 τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
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12.Σθν από 26-08-2020 εμπρόκεςμθ θλεκτρονικι υποβολι των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου, μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ, και τθν με αρ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΣΕΠΕΑΙΣ/216395/3802/28-08-2020 ζντυπθ υποβολι των
δικαιολογθτικϊν .
13.Σθν από 02-09-2020 θλεκτρονικι πρόςκλθςθ του χειριςτι του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, προσ όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ αυτοφ, για τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ παράταςθσ ιςχφοσ των υποβλθκειςϊν ςτο
διαγωνιςμό προςφορϊν και εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ, μζχρι τισ 15-09-2020.
14.Σθν εμπρόκεςμθ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ παράταςθσ ιςχφοσ των υποβλθκειςϊν ςτο διαγωνιςμό
προςφορϊν και εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ από τζςςερισ (4) ςυμμετζχοντεσ , μεταξφ αυτϊν και του προςωρινοφ
Αναδόχου.
15.Σθν από 25-10-2020 θλεκτρονικι αποςτολι, μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ, του από 01-10-2020 2ου
Πρακτικοφ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου από τθν Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του εν
λόγω ζργου , το οποίο υπογράφθκε ψθφιακά αυκθμερόν από τον Χειριςτι του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ.
16.Σθν από 28-10-2020 ςφμφωνθ γνϊμθ του κ. Γενικοφ Δ/ντι Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ και
Τποδομϊν.
17. Σο άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν», όπωσ αντικαταςτάκθκε,
τροποποιικθκε και ιςχφει ωσ εξισ: Θ οικονομικι επιτροπι είναι ςυλλογικό όργανο και όργανο για τον ζλεγχο και
τθν παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ τθσ περιφζρειασ. Ειδικότερα, ζχει τισ ακόλουκεσ αποφαςιςτικζσ,
ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ: «κ) Αποφαςίηει τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των
διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, για ζργα, μελζτεσ,
προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από
μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.»
18.Σο γεγονόσ ότι θ διαδικαςία για τθν κατάπτωςθ ι μθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, του Οικονομικοφ
Φορζα «ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟΤ , κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι απόρριψθ τθσ
προςφοράσ του και κατακφρωςθ ωσ μειοδότθ του Οικονομικοφ Φορζα «ΑΚΕΛΛΑΡΘ ΔΘΜ. - ΛΙΑΡΟ ΧΑΡ. Α.Σ.Ε.»,
με νζα ειδικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ υμβουλίου
Δθμοςίων Ζργων Αιτωλ/νίασ.
Κατόπιν των ανωτζρω
ασ διαβιβάηουμε προσ ζγκριςθ το από 01-10-2020 2ο Πρακτικό Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου
τθσ
Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ
του
ζργου:
«ΒΕΛΣΙΩΘ
ΔΡΟΜΟΤ
ΚΑΣΟΤΝΑ-ΛΟΤΣΡΑΚΙ
(ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)»,προχπολογιςμοφ: 3.550.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με το οποίο θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
ειςθγείται:
1. Σθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του προςωρινοφ ανάδοχου με τθν επωνυμία : «ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΤ».
2. Σθν κατακφρωςθ ωσ προςωρινοφ αναδόχου, του προςφζροντα Οικονομικοφ Φορζα με τθν επωνυμία:
«ΑΚΕΛΛΑΡΘ ΔΘΜ. - ΛΙΑΡΟ ΧΑΡ. Α.Σ.Ε.» , που υπζβαλλε τθν αμζςωσ επομζνθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά και ςυγκεκριμζνα με οικονομικι προςφορά: 1.275.967,34ΕΤΡΩ, (προ Φ.Π.Α.), ιτοι
μζςθ ζκπτωςθ : 55,43 % , τθροφμενθσ τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται (Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου).
Παρακαλοφμε να αποφαςίςετε:
α) Για τθν ζγκριςθ του από 01-10-2020 2ου Πρακτικοφ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του προςωρινοφ ανάδοχου με τθν επωνυμία: «ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΣΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟΤ», για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο από 01-10-2020 2ο Πρακτικό Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν
Προςωρινοφ Αναδόχου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
γ) Για τθν κατακφρωςθ ωσ προςωρινοφ αναδόχου, του προςφζροντα Οικονομικοφ Φορζα με τθν επωνυμία:
«ΑΚΕΛΛΑΡΘ ΔΘΜ. - ΛΙΑΡΟ ΧΑΡ. Α.Σ.Ε.» , που υπζβαλλε τθν αμζςωσ επομζνθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά και ςυγκεκριμζνα με οικονομικι προςφορά: 1.275.967,34ΕΤΡΩ, (προ Φ.Π.Α.), ιτοι
μζςθ ζκπτωςθ: 55,43 % , τθροφμενθσ τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται (Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου).
Σο από 1/10/2020 2ο Πρακτικό ζχει ωσ εξισ:
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Αλεξόπουλο Αναςτάςιο – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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’/29-82017) 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.
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 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:216395/3802/02-11-2020 (ορκι επανάλθψθ ςτισ 03/11/2020) ειςιγθςθ τθσ
Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το από 01-10-2020 2ο Πρακτικό Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΡΟΜΟΤ ΚΑΣΟΤΝΑ – ΛΟΤΣΡΑΚΙ (ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ)»,
προχπολογιςμοφ: 3.550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και κωδικό ζργου: Κ.Α:2016Ε07100019.

2. Απορρίπτει τθν προςφορά του προςωρινοφ ανάδοχου με τθν επωνυμία: «ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΣΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟΤ», για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο από 01-10-2020 2ο Πρακτικό Ελζγχου
Δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

3. Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τον προςφζροντα Οικονομικό Φορζα με τθν επωνυμία
«ΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟ ΧΑΡ. Α.Σ.Ε.» , που υπζβαλλε τθν αμζςωσ επομζνθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά και ςυγκεκριμζνα με οικονομικι προςφορά: 1.275.967,34€ (προ Φ.Π.Α.),
ιτοι μζςθ ζκπτωςθ 55,43 %.
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Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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