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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 141110/884

ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 626/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140858/2480/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 626/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ πρακτικοφ (ΙΙγ) (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν 3θσ παράταςθσ ιςχφοσ
των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ) τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου με τίτλο:
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ
Π.Δ.Ε», προχπολογιςμόσ: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων / ΑΕΠ001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100033», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 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 - τακτικό μζλοσ 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.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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 626/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 14ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
πρακτικοφ (ΙΙγ) (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν 3θσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ) τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου με τίτλο: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΙΕΡΕ
ΜΟΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ Π.Δ.Ε», προχπολογιςμόσ: 5.000.000,00€ με
Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100033».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140858/2480/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
ασ ςτζλνουμε ςυνθμμζνα το πρακτικό (ΙΙγ) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου του κζματοσ και ςασ
γνωρίηουμε τα εξισ :
1. Με τθν υπ’ αρικμ. 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΘ465ΧΙ8-017) απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ , εγκρίκθκε θ ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2019 , ςτθ ΑΕΠ 001 το ζργου
«ΒΕΛΣΙΩΘ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΘ Ε ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΘΜΑ-ΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΘ Π.Ε ΘΛΕΙΑ Π.Δ.Ε» με
(Κωδ. Ζργου 2019ΕΠ00100033), με προχπολογιςμό: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.
2. Με τθν υπ’ αρικμ. 96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΣ7Λ6-ΓΘΟ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ςτο
πρακτικό 07/2019 , εγκρίκθκε ο τρόποσ ανάκεςθσ του ΕΡΓΟΤ : «ΒΕΛΣΙΩΘ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΘ Ε ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΘ Π.Ε ΘΛΕΙΑ Π.Δ.Ε», χρθματοδοτοφμενο από τθ ΑΕΠ 001 με ΚΑ
2019ΕΠ00100033 με ανοικτι διαδικαςία άνω των ορίων (άρκρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο με βάςθ τθν τιμι, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Με τθν αρικμ. πρωτ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΔΑ: 64Τ7Λ6-Β5) Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ
Π.Ε Θλείασ, εγκρίκθκε θ μελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου, θ οποία ςυντάχκθκε ςτισ 23-7-2019.
4. Με τθν υπϋ αρικμ. 1681/24-7-2019 ( ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΣΕ) απόφαςθ τθσ Οικ/κισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε ζγινε θ
«Ζγκριςθ δθμοπράτθςθσ κα όρων δθμοπράτθςθσ για τθν διενζργεια ανοικτισ δθμοπραςίασ κάτω των ορίων
μζςω του ΕΘΔΘ ανάκεςθσ του Διακιρυξθσ και Διεξαγωγισ διενζργειασ ανοικτισ δθμοπραςίασ , άνω των ορίων
μζςω του Ε..Θ.ΔΘ. ανάκεςθσ του ΕΡΓΟΤ : «ΒΕΛΣΙΩΘ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΘ Ε ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΤΝΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΘ Π.Ε ΘΛΕΙΑ Π.Δ.Ε», προχπολογιςμοφ: 5.000.000,00€ με Φ.Π..Α, με το
ςφςτθμα προςφοράσ με «επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ» ςφμφωνα με τθν παρ. 2, περ. α, του άρκρου 95 του Ν.
4412/2016 και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι.
5. Με τθν υπϋ αρικμ. 2069/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙ7Λ6-Χ4Χ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε
ζγινε θ «υγκρότθςθ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ με ανοικτό διαγωνιςμό άνω των ορίων του
ζργου του κζματοσ.
6. Με τθν υπϋ αρικμ. 38/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ297Λ6-ΠΞ3) απόφαςθ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε διατυπωκείςα ςτο
πρακτικό 02/2020, ζγινε τροποποίθςθ τθσ υπ’αρικμ.2069/2019 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί
ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ του ζργου του κζματοσ.
7. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είχε οριςκεί θ 11-10-2019 ενϊ ωσ οριςκείςα
θμερομθνία θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιταν θ 17-10-2019.
8. Με τθν υπ’ αρικμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ:ΡΨΣΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, ςτο
πρακτικό 20/2020,εγκρίκθκε το Πρακτικό (Ι) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και αναδείχκθκε ωσ «Προςωρινόσ
Ανάδοχοσ» του ζργου τθσ κζματοσ θ καταςκευαςτικι εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ », με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ
21,53%.
9. Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων, που πιραν μζροσ ςτθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ τθσ 11-10-2019,
ζλθγαν ςτισ 11-7-2020 και, ωσ εκ τοφτου, υπιρχε αδυναμία ςυμβαςιοποίθςθσ του παραπάνω ζργου.
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10.Θ Τπθρεςία ηιτθςε με το υπϋαρικμ. 116998/1711/20-5-2020 ζγγραφο τθσ, και ςφμφωνα με το άρκρο 97 παρ. 3
του Ν 4412/2016, κακϊσ και το άρκρου 19 τθσ οικείασ διακιρυξθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε., τθν
λιψθ απόφαςθσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων και των εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ αυτϊν κατά τζςςερισ (4) μινεσ.
11.Με τθν υπϋαρικμ. 554/25-5-2020 (ΑΔΑ: Ω0Β17Λ6-6ΧΤ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε εγκρίκθκε
να ηθτθκεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ δθμοπραςίασ του ζργου με τίτλο του κζματοσ, να παρατακεί θ ιςχφσ
των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά τζςςερισ (4) μινεσ.
12.Με το υπϋαρικμ. 123320/1830/28-5-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ, ηθτικθκε από
τουσ τρείσ (3) οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετείχαν ςτθν δθμοπραςία να υποβάλλουν διλωςθ, με καταλθκτικι
θμερομθνία μζχρι τισ 16-7-2020, ότι αποδζχονται τθν παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, κακϊσ και
βεβαίωςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ που είχαν προςκομίςει ςτα πλαίςια
διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ, για τζςςερεσ (4) μινεσ (ιτοι ζωσ 11-11-2020).
13.Από τουσ τρεισ (3) ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ ( «ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ
ΑΒΕΣΕ», «ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ», «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ»), μόνο οι δφο (2) εξ’
αυτϊν («ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΕΣΕ», «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ») ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ και υπζβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογθτικά εγγράφωσ
ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ, και θλεκτρονικά μζςω του μενοφ «Επικοινωνία» του ΕΘΔΘ, ενϊ θ τρίτθ
ςυμμετζχουςα καταςκευαςτικι εταιρεία υπζβαλλε ΤΔ. ςτθν οποία μνθμόνευε ότι δεν επικυμεί τθν παράταςθ
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ .
14.Με τθν υπ’ αρικμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.
διατυπωκείςα ςτο πρακτικό 29/2020, εγκρίκθκε το από 01-06-2020 ςυνταχκζν Πρακτικό( ΙΙ) του ζργου του
κζματοσ και Κατακυρϊκθκε θ ανάκεςθ καταςκευισ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν εργολθπτικι επιχείρθςθ με τθν επωνυμία
«ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ», με οικονομικι προςφορά τρία εκατομμφρια εκατόν εξιντα τζςςερεσ χιλιάδεσ εβδομιντα τζςςερα
ευρϊ και τζςςερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίσ ΦΠΑ, ιτοι ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ είκοςι ζνα και πενιντα τρία
τοισ εκατό (21,53%), κακϊσ και εξουςιοδοτικθκε ο Περιφερειάρχθ Δ.Ε., κ. Νεκτάριοσ Φαρμάκθσ, προκειμζνου
να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ καταςκευισ του ανωτζρου ζργου.
15.Με το αρικ. πρωτ. 142462/2112/22-06-2020 ζγγραφό τθσ Τπθρεςίασ κοινοποιικθκε θ υπ’αρικμ. 620/09-062020 (ΑΔΑ:Ω7Δ87Λ6-561) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ,
εκτόσ του προςωρινοφ αναδόχου, για τυχόν υποβολι προδικαςτικϊν προςφυγϊν.
16.Θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ, ςτισ 22-06-2020 και ϊρα 10:00 πμ, ςυνιλκε ςε απαρτία, κατόπιν
τθσ από 18-06-2020 πρόςκλθςθ τθσ προζδρου τθσ Ε.Δ., προκειμζνου να προβεί ςτον ζλεγχο των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων
οικονομικϊν φορζων, κατόπιν και του υπ’αρικμ.πρωτ. 123320/1830/28-5-2020 ζγγραφου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ. Θ Ε.Δ αφοφ ζλεγξε:
 α) Σθν από 02-06-2020 (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 130282/1930/02-06-2020) διλωςθ παράταςθσ τθσ
προςφοράσ και τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ e-57727/01-10-2019 (υπϋαρικμ. 7425/2020-e /01-06-2020 ζγγραφο
του ΣΜΕΔΕ), τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ «ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΕΣΕ».
 β) Σθν από 10-06-2020 (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 138679/2048/10-6-2020) διλωςθ παράταςθσ τθσ προςφοράσ
και τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ e-58461 /11-10-2019 (υπϋαρικμ. 7672/2020-e /04-06-2020 ζγγραφο του ΣΜΕΔΕ) ,
τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ με ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ».
 γ) Σθν από 11-06-2020 Τ.Δ Ν.1599/1986, που υπζβαλλε ςτθν Τπθρεςία (αρικμ. πρωτ. 146075/2174/17-062020), ο οικονομικόσ φορζασ «ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ», ςτθν οποία αναφζρει ότι δεν προτίκεται να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ
προςφοράσ τθσ πζραν τισ 11-07-2020 για το παραπάνω ζργο ςυνζταξε το Πρακτικό (ΙΙα) το οποίο και ολοκλιρωςε
ςτισ 22-06-2020.
17.Με το υπϋαρικμ 155546/2347/01-07-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων, αποςτάλκθκε ςτθν
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , προσ ζγκριςθ, το Πρακτικό (ΙΙα) παράταςθσ ιςχφοσ των
προςφορϊν και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ.
18.Με τθν υπϋ αρικμ. 702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΘ7Λ6-774) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, ςτο
πρακτικό 36/2020, αποφαςίςκθκε :
 α) Θ ανάκλθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 β) Θ ζγκριςθ του πρακτικοφ (ΙΙα) ελζγχου δικαιολογθτικϊν παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των
εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ.
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 γ) Θ ανάδειξθ ωσ οριςτικοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν καταςκευαςτικι
εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ », με οικονομικι προςφορά προφορά τρία εκατομμφρια εκατόν εξιντα τζςςερα χιλιάδεσ εβδομιντα
τζςςερα ευρϊ και τζςςερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίσ Φ.Π.Α , ιτοι μζςθ ζκπτωςθ είκοςι ζνα και πενιντα τρία
τοισ εκατό (21,53%).
19.Κατά τθσ 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, υποβλικθκε θ
από 03-07-2020 Προδικαςτικι Προςφυγι με Γενικό Αρικμό Κατάκεςθσ τθσ ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 από τθν
εταιρεία «ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ», που ςυμμετείχε ςτο διαγωνιςμό.
20.Με το υπ’αρικμ.πρωτ.ΟΙΚ.183456/2756/22.7.2020 τθσ Τπθρεςίασ προσ τθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν
Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) αποςτάλκθκε θ υπ’αρικμ.702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΘ7Λ6-774) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε προκειμζνου να τθν λάβουν υπόψθ τουσ κατά τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ τουσ αφοφ θ εν
λόγω Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. ςυςχετιηόταν άμεςα με τθν υπ’αρικμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) κατά τθσ
οποίασ είχε υποβλθκεί προδικαςτικι προςφυγι.
21.τισ 10-08-2020 εκδικάςτθκε θ από 03-07-2020 προδικαςτικι προςφυγι με Γενικό Αρικμό Κατάκεςθσ ΑΕΠΠ
850/06-07-2020 και λιφκθκε θ υπϋ αρικμ. 1011/10-08-2020 απόφαςι τθσ ΑΕΠΠ με τθν οποία απορρίφκθκε θ
υποβλθκείςα προδικαςτικι προςφυγι τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»,
κατά τθσ υπ’αρικμ.620/9.6.2020 Απόφαςθσ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε. το ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι ςτο ςϊμα τθσ
εκδοκείςασ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ, και ειδικότερα ςτισ ςελ.5 και 6 αυτισ, γίνεται ειδικι αναφορά ότι κατά τθν
ζκδοςθ τθσ Απόφαςισ τθσ θ ΑΕΠΠ ζλαβε υπόψθ τθσ και τθν 702/6.7.2020 Απόφαςθ τθσ Ο.Ε τθσ Π.Δ.Ε.
22.Κατά τθσ υπ’αρικμ.1011/10-08-2020 Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ κατατζκθκε ςτισ 10-9-2020 ςτο Διοικθτικό Εφετείο
Πατρϊν αίτθςθ αναςτολισ, τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», θ ποία και
ζλαβε αρικμό καταχϊρθςθσ ΑΝΜ 64/10-9-2020.
23.Σο Διοικθτικό Εφετείο Πατρϊν με τθν από 11-09-2020 πράξθ του Προζδρου του 2ου Σμιματοσ, όριςε ωσ
θμερομθνία εκδίκαςθσ τθσ από 10-09-2020 αίτθςθσ αναςτολισ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ «ΔΙΑΣΑΘ
ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», τθν 16-10-2020 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:30 πμ.
24.Σο Διοικθτικό Εφετείο Πατρϊν (Σμιμα Βϋ Μονομελζσ), με τθν αρικμ. Ν62/16-10-2020 απόφαςι του, ζκανε
δεκτι τθν από 10-09-2020 αίτθςθ αναςτολισ (με αρικ. καταχϊρθςθσ ΑΝΜ 64/10-9-2020) τθσ εργολθπτικισ
επιχείρθςθσ «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», και ανζςτειλε τθν εκτζλεςθ τθσ 1011/2020 απόφαςθσ
τθσ ΑΕΠΠ και τθσ 620/2020 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Θ απόφαςθ
Ν62/16-10-2020 μασ επιδόκθκε μζςω δικαςτικοφ επιμελθτι ςτισ 16-12-2020.
25.Επίςθσ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ, με μινυμα που υπζβαλλε ςτισ 22.12.2020 θ
καταςκευαςτικι εταιρεία «Διάςταςθ ΑΣΕ», ζγινε γνωςτό ςτθν Τπθρεςία μασ ότι θ προαναφερκείςα
καταςκευαςτικι εταιρεία κατζκεςε ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Πατρϊν τθν με αρικμ. κατάκεςθσ
ΑΚ148/2020 αίτθςθ ακφρωςθσ τθσ υπ’αρικμ.1011/2020 Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ και τθσ 620/2020 απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
26.Σο Διοικθτικό Εφετείο Πατρϊν με τθν από 02-03-2021 πράξθ του Προζδρου του 2ου Σμιματοσ , όριςε
θμερομθνία εκδίκαςθσ τθσ με θμερομθνία κατάκεςθσ ΑΚ148/22-12-2020 αίτθςθσ ακφρωςθσ τθσ
υπ’αρικμ.1011/2020 Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ, τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ», τθν 18-06-2021 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:30 πμ. Θ απόφαςθ Ν148/22-12-2020 μασ επιδόκθκε
μζςω δικαςτικοφ επιμελθτι ςτισ 12-04-2021.
27.Οι προςφορζσ των δφο (2) οικονομικϊν φορζων, που είχαν παραμείνει ςτθν από 11-10-2019 διενεργθκείςα
δθμοπραςία, ζλθγαν ςτισ 11-11-2020 και υπιρχε αδυναμία ςυμβαςιοποίθςθσ του παραπάνω ζργου, θ Τπθρεςία
ηιτθςε με το υπϋ αρικμ. 306766/5017/17-11-2020 ζγγραφο , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρο 97 παρ. 3 του Ν
4412/2016, κακϊσ και του άρκρου 19 τθσ οικείασ διακιρυξθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε, τθν λιψθ
απόφαςθσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ από τουσ διαγωνιηόμενουσ
κατά ζξι (6) μινεσ, ιτοι μζχρι 11-05-2021.
28.Με τθν υπϋ αρικμ. 1251/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΨ7Λ6-9Δ4) απόφαςθ Οικονομικισ επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε
εγκρίκθκε να ηθτθκεί από τουσ δφο οικονομικοφσ φορείσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ, να παρατακεί θ ιςχφσ των
προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά ζξι (6) μινεσ, ιτοι μζχρι 11-05-2021.
29.Με το υπϋ αρικμ. 315114/5166/26-11-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε Θλείασ, ηθτικθκε από
τουσ δφο (2) οικονομικοφσ φορείσ που είχαν παραμείνει ςτθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ να
υποβάλλουν διλωςθ μζχρι τισ 06-12-2020, ότι αποδζχονται τθν παράταςθ ιςχφοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ
τουσ, κακϊσ και βεβαίωςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ τουσ, για παράταςθ ζξι
(6) μθνϊ αυτϊν, ιτοι μζχρι 11-05-2021.
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30.Οι δφο (2) ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ (ιτοι «ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ
ΑΒΕΣΕ» και «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ»), ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ
τθσ Τπθρεςίασ και υπζβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογθτικά θλεκτρονικά μζςω του μενοφ «Επικοινωνία» τθσ
ΕΘΔΘ, αλλά και ςε φυςικό φάκελο ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ και ςυγκεκριμζνα :
 α)Σθν από 01-12-2020 αίτθςθ (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 319368/5234/01-12-2020) και ΤΔ Ν1599/1986
παρζτεινε τθν ιςχφ τθσ οικονομικισ προςφοράσ μζχρι 11-05-2021 και μετά από αίτθςθ προσ το ΣΜΕΔΕ
παρατάκθκε (με το αρ. πρωτ. 19525/2020 – e/01-12-2020 ζγγραφο του ΣΜΕΔΕ) μζχρι 11-05-2021 θ εγγυθτικι
ςυμμετοχι με αρικ. e-57727/01-10-2019 ποςοφ 80.646,00€, τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ «ΑΝΔΡΕΑ &
ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΕΣΕ».
 β)Σθν από 03-12-2020 αίτθςθ (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 322757/5299/03-12-2020) και ΤΔ Ν1599/1986
παρζτεινε τθν ιςχφ τθσ οικονομικισ προςφοράσ μζχρι 11-05-2021 και μετά από αίτθςθ προσ το ΣΜΕΔΕ
παρατάκθκε (με το αρ. πρωτ. 7672/2020-e/04-06-2020 ζγγραφο του ΣΜΕΔΕ) μζχρι 31-05-2021 θ εγγυθτικι
ςυμμετοχι με αρικ. e-58461/11-10-2019 ποςοφ 80.650,00€, τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ «ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ».
31.Θ επιτροπι διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ δεν ιταν εφικτό να ςυνεδριάςει με απαρτία από τισ 23-11-2020
μζχρι 01-03-2021, λόγω τθσ απεργίασ-αποχισ των μθχανικϊν που ςυμμετείχαν ςε αυτι.
32.Θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ, ςτισ 02-03-2021 και ϊρα 10:00πμ ςυνιλκε ςε απαρτία, κατόπιν τθσ
από 24-02-2021 πρόςκλθςθσ τθσ προζδρου τθσ Ε.Δ., προκειμζνου να προβεί ςτον ζλεγχο των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν, ιτοι τθσ παράταςθσ ιςχφοσ των οικονομικϊν προςφορϊν και των αντίςτοιχων εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ των δφο ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων, ωσ αυτά τουσ είχαν ηθτθκεί με το ςχετικό (29) και
είχαν υποβλθκεί ωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ςχετικό (30).
33.Θ Ε.Δ αφοφ ζλεγξε τα παραπάνω δικαιολογθτικά παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ, προζβθ ςτθν ςφνταξθ του Πρακτικοφ (ΙΙβ) το οποίο και ολοκλιρωςε ςτισ 02-03-2021.
34.Με τθν υπϋ αρικμ. 367/29-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΕΑ7Λ6-Η1Δ) απόφαςθ Οικονομικισ επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε εγκρίκθκε
το πρακτικό (ΙΙβ) ελζγχου δικαιολογθτικϊν παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ,
κατά ζξι (6) μινεσ, ιτοι μζχρι 11-05-2021.
Και επειδι:
35.Οι προςφορζσ των δφο (2) οικονομικϊν φορζων, που είχαν παραμείνει ςτθν από 11-10-2019 διενεργθκείςα
δθμοπραςία, ζλθγαν ςτισ 11-05-2021 και υπιρχε αδυναμία ςυμβαςιοποίθςθσ του παραπάνω ζργου, θ Τπθρεςία
ηιτθςε με το υπϋ αρικμ. 104518/1882/22-04-2021 ζγγραφο , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρο 97 παρ. 3 του Ν
4412/2016, κακϊσ και του άρκρου 19 τθσ οικείασ διακιρυξθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε, τθν λιψθ
απόφαςθσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ από τουσ διαγωνιηόμενουσ
μζχρι 31-12-2021.
36.Με τθν υπϋ αρικμ. 497/26-04-2021 (ΑΔΑ: 904Ν7Λ6-ΘΙΔ) απόφαςθ Οικονομικισ επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε εγκρίκθκε
να ηθτθκεί από τουσ δφο οικονομικοφσ φορείσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ, να παρατακεί θ ιςχφσ των
προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ μζχρι 31-12-2021.
37.Με το υπϋ αρικμ. 111228/1979/28-04-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε Θλείασ, ηθτικθκε από
τουσ δφο (2) οικονομικοφσ φορείσ που είχαν παραμείνει ςτθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ να
υποβάλλουν διλωςθ μζχρι τισ 17-05-2021, ότι αποδζχονται τθν παράταςθ ιςχφοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ
τουσ, κακϊσ και βεβαίωςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ τουσ, μζχρι 31-122021.
38.Οι δφο (2) ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ (ιτοι «ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ
ΑΒΕΣΕ» και «ΔΙΑΣΑΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ»), ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ
τθσ Τπθρεςίασ και υπζβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογθτικά θλεκτρονικά μζςω του μενοφ «Επικοινωνία» τθσ
ΕΘΔΘ, αλλά και ςε φυςικό φάκελο ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ και ςυγκεκριμζνα :
 α)Σθν από 07-5-2021 αίτθςθ (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 116798/2028/07-5-2021) και τθν από 06-5-2021 ΤΔ
Ν1599/1986 με τθν οποία παρζτεινε τθν ιςχφ τθσ οικονομικισ προςφοράσ μζχρι 31-12-2021 και μετά από
αίτθςθ προσ το ΣΜΕΔΕ παρατάκθκε (με το αρ. πρωτ. 9365/2021 – e/06-5-2021 ζγγραφο του ΣΜΕΔΕ) μζχρι 3112-2021 θ εγγυθτικι ςυμμετοχι με αρικ. e-57727/01-10-2019 ποςοφ 80.646,00€, τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ
«ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΕΣΕ».
 β)Σθν από 11-05-2021 αίτθςθ (αρικμ. πρωτ. Τπθρεςίασ 120228/2081/11-05-2021) και τθν από 11-05-2021 ΤΔ
Ν1599/1986 με τθν οποία παρζτεινε τθν ιςχφ τθσ οικονομικισ προςφοράσ μζχρι 31-12-2021 και μετά από
αίτθςθ προσ το ΣΜΕΔΕ παρατάκθκε (με το αρ. πρωτ. 9448/2021-e/07-05-2021 ζγγραφο του ΣΜΕΔΕ) μζχρι 31-052021 θ εγγυθτικι ςυμμετοχι με αρικ. e-58461/11-10-2019 ποςοφ 80.650,00€, τθσ διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ
«ΔΙΑΣΑΘ ΑΣΕ».
ελίδα 6 από 13

ΑΔΑ: 67ΔΠ7Λ6-22Υ
Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ γνωρίηουμε περαιτζρω ότι:
Θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ, ςτισ 18-05-2021 και ϊρα 10:00πμ ςυνιλκε ςε απαρτία, κατόπιν τθσ
από 13-05-2021 πρόςκλθςθσ τθσ προζδρου τθσ Ε.Δ., προκειμζνου να προβεί ςτον ζλεγχο των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν, ιτοι τθσ παράταςθσ ιςχφοσ των οικονομικϊν προςφορϊν και των αντίςτοιχων εγγυθτικϊν
ςυμμετοχισ των δφο ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων, ωσ αυτά τουσ είχαν ηθτθκεί με το ςχετικό (37) και
είχαν υποβλθκεί ωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ςχετικό (38).
Θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ, αφοφ ζλεγξε τα παραπάνω δικαιολογθτικά παράταςθσ ιςχφοσ των
προςφορϊν και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ, προζβθ ςτθν ςφνταξθ του Πρακτικοφ (ΙΙγ) το οποίο και ολοκλιρωςε
ςτισ 18-05-2021.
Βάςει των προαναφερκζντων, ςασ διαβιβάηουμε το από 18-05-2021 ςυνταχκζν Πρακτικό (ΙΙγ) τθσ Επιτροπισ
Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ και παρακαλοφμε, ωσ Προϊςταμζνθ Αρχι, να αποφαςίςετε:
Σθν ζγκριςθ του παρόντοσ Πρακτικοφ (ΙΙγ), για τθν 3θ παράταςθ ιςχφοσ των οικονομικϊν προςφορϊν και των
αντίςτοιχων εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ, μζχρι 31-12-2021, με τον περιλαμβανόμενο ςε αυτό πίνακα μειοδοςίασ Δ.
Σο Πρακτικό ΙΙγ ζχει ωσ εξισ:
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Γιαννόπουλο Βαςίλειο – Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο – Γενικό Δ/ντθ του Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ,
Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν 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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140858/2480/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙγ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν 3θσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των
εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ) τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Ε
ΙΕΡΕ ΜΟΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ Π.Δ.Ε», προχπολογιςμόσ:
5.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ001, κ.ε.:
2019ΕΠ00100033, για τθν 3θ παράταςθ ιςχφοσ των οικονομικϊν προςφορϊν και των αντίςτοιχων
εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων μζχρι 31-12-2021, ςτο οποίο
περιλαμβάνεται και ο πίνακασ μειοδοςίασ Δ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ
παροφςασ.
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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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

ελίδα 13 από 13

