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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 150048/938
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 671/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149974/2638/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 671/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ Πρακτικοφ ΙΙ(α) (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ
αναδόχου) τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΗΝΗ» - 1ο ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΗΝΕΜΟΤ
ΜΩΛΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΗΝΗ», προχπολογιςμόσ: 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020» ΟΠ 5032714 - ΑΕΠ 001/1, κ.ε.:
2018ΕΠ00110054. Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 644Α7Λ6-ΔΓΧ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 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.: 150674/946/03-06-2021 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.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - 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

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 671/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
Πρακτικοφ ΙΙ(α) (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του
ζργου: «ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΗΝΗ» - 1ο
ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΗΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΗΝΗ», προχπολογιςμόσ:
4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020» ΟΠ
5032714 - ΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054. Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 149974/2638/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
(1) Σισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».
(2) Tισ διατάξεισ του άρκρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο Περιφερειάρχθσ μπορεί να
μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων του ςε μζλθ του Π..
(3) Σισ διατάξεισ του Π .Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α /́ 27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’αρικμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016) Απόφαςθ του
κ. Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/νιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
(4) Σθν υπ ́αρικ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ787Λ6-ΗΚΒ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςα ςτο υπ ́αρικ . 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι προεδρείου του
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο
165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
(5) Σθν υπ ́αρικ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ διατυπωκείςα ςτο υπ ́αρικ . 10ο/2019 πρακτικό αυτοφ με κζμα «Εκλογι τακτικϊν και
αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι
περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
(6) Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου
2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.
4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
(7) Tθν υπ ́αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1.9.2020 (ΦΕΚ 715/τ.Τ.Ο.Δ.Δ /7.9.2020) Απόφαςθ κ. Περιφερειάρχθ περί
οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν.
(8) Σθν υπ’ αρικμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαςθ του κ. Περιφερειάρχθ περί «Οριςμόσ Προζδρου
και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
(9) Σθν υπ ’ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β /́ 05-10-2020) Απόφαςθ του κ.
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ », όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ ́
αρικμ. 21898/940/27.01.2021(ΦΕΚ 384/τ. Β /́ 02.02.2021) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
(10) Σθν υπ ́αρικ . 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΘΜ) Απόφαςθ κ. Περιφερειάρχθ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Γενικϊν Δ/νςεων.
(11) Σθν υπ ́αρικ .πρωτ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί οριςμοφ και
τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Δ/νςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
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(12) Σθν υπ’ αρικμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-Θ5) Απόφαςθ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Π.Δ.Ε.
(13) Σθν υπ’αρικ.πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΣΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαςθ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί τοποκζτθςθσ Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ
Π.Ε. Θλείασ.
(14) Σθν υπ’αρικ.πρωτ.ΟΙΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) Απόφαςθ του κ. Αντιπερι-φερειάρχθ
Περιφερειακοφ υντονιςμοφ & Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. περί Οριςμοφ αναπλθρωτϊν Προϊςταμζνων Σμθμάτων τθσ
Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ.
(15) Σθν υπ’ αρικ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαςθ κ. Αντιπεριφερειάρχθ
«Περί εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ εγγράφων αποφάςεων και άλλων πράξεων ςτον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ κακϊσ και ςτουσ Προϊςταμζνουσ Σμθμάτων αυτισ.
(16) Σισ διατάξεισ του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και
λοιπζσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του Ν 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ
δθμοςίων ςυμβάςεων, εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Α’42),
αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν.
(17) Σθν Εγκφκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: BEAAN-ΨΒΣ) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία παρζχονται οδθγίεσ
για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 ςε κζματα ζργων και μελετϊν & υπθρεςιϊν του Ν.3316/2005,
αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν.
(18) Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 περί «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕE και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), που ίςχυαν κατά τον χρόνο δθμοπράτθςθσ του ζργου και
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 161 «Διακοπι εργαςιϊν- Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ».
(19) Σα ςυμβατικά τεφχθ τθσ Εργολαβίασ, κατά ςειρά ιςχφοσ, όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο άρκρο 5 τθσ οικείασ
Διακιρυξθσ του ζργου.
(20) Σθν υπ’αρικμ.3/02.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΗΙΩΟΕΙΑ-4ΑΠ) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Κυλλινθσ (ςτο
εξισ Δ.Λ.Σ.Κ.) με τθν οποία παραλιφκθκε και εγκρίκθκε θ μελζτθ με τίτλο «Μελζτθ Επζκταςθσ Σμιματοσ του
Προςινεμου Μόλου Λιμζνα Κυλλινθσ».
(21) Σθν υπ’αρικμ. πρωτ. 11700/119/15.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ξ7Λ6-ΜΜΙ) υπογραφείςα Προγραμματικι φμβαςθ
μεταξφ του «Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Κυλλινθσ» και τθσ «Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ», κακϊσ και θ
υπ’αρικμ.πρωτ.118614/1739/03.06.2020 (ΑΔΑ:6ΣΘ57Λ6-Τ9Δ) Πρϊτθ Σροποποίθςθ αυτισ.
(22) Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.4668/27.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΧ5Ρ7Λ6-Χ34) Απόφαςθ του κ.Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με τθν οποία ζγινε ζνταξθ τθσ Πράξθσ με τίτλο «υμπλθρωματικά ζργα προςταςίασ και λειτουργικότθτασ Λιμζνα
Κυλλινθσ», ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠ 5032714.
(23) Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.58628/10.04.2020 (ΑΔΑ: 63ΒΨΟΡ1Φ-03Σ) Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ ΠΔ.Ε. & Ιονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ εκτζλεςθ του ζργου «υμπλθρωματικά ζργα προςταςίασ και
λειτουργικότθτασ Λιμζνα Κυλλινθσ».
(24) Σθν υπϋαρικμ. πρωτ. 3122.1-T35/59546/15-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΘΗ4653ΠΩ-Ψ1) Απόφαςθ του Τπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, με τθν οποία πραγματοποιικθκε ο «Οριςμόσ αποφαινομζνων Οργάνων για
τθν εκτζλεςθ του ζργου Επζκταςθ τμιματοσ προςινεμου μϊλου λιμζνα Κυλλινθσ».
(25) Σθν υπϋ αρικ. 129774/4.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΓΓΠ465ΧΙ8-Γ9Σ) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ
με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζνταξθ του υπό δθμοπράτθςθ ζργου με τίτλο: «υμπλθρωματικά ζργα προςταςίασ και
λειτουργικότθτασ Λιμζνα Κυλλινθσ», ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ςτθ ΑΕΠ 001/1 με κωδικό ζργου :
2018ΕΠ00110054 και προχπολογιςμό 4.932.000,00€, ςτο οποίο περιλαμβάνεται και το υποζργο με τίτλο του
κζματοσ.
(26) Σθν υπ’αρικμ.87/22.4.2019 (ΑΔΑ:9Ε5Η7Λ6-Ν16) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου εγκρίκθκε ο
τρόποσ ανάκεςθσ δφο (2) υποζργων του ζργου: «υμπλθρωματικά ζργα προςταςίασ και λειτουργικότθτασ Λιμζνα
Κυλλινθσ», μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται το υποζργο με τίτλο «Επζκταςθ τμιματοσ προςινεμου μϊλου
λιμζνα Κυλλινθσ», με ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία κάτω των ορίων (άρκρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016) και με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο με βάςθ τθν τιμι,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
(27) Σθν αρικμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 163870/2602/31.5.2019 (ΑΔΑ:6ΔΓΒ7Λ6-ΙΧΗ) Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ
με τθν οποία εγκρίκθκαν τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου του κζματοσ.
(28) Σθν υπ’αρικμ. 1775/24.07.2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΘΚΞ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν
οποία εγκρίκθκαν θ Δθμοπράτθςθ και οι όροι δθμοπράτθςθσ του ανωτζρω υποζργου με το ςφςτθμα προςφοράσ
με «επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ», ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016.
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(29) Σθν υπ’αρικμ. 2541/2019 (ΑΔΑ:60ΤΦ7Λ6-ΟΧ0) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τθν οποία εγκρίκθκε το Πρακτικοφ (Ι) τθσ διενεργθκείςασ τθν από 5-11-2019 θλεκτρονικισ
δθμοπραςίασ για τθν ανάδειξθ αναδόχου καταςκευισ του ζργου του κζματοσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται και ο
Πίνακασ ΙΙ (Πίνακασ υμμετεχόντων κατά ςειρά Μειοδοςίασ και πλθρότθτα αποδοχισ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ αυτϊν).
(30) Σθν υπ’αρικμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, με τθν
οποία εγκρίκθκε το Πρακτικό ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ και Κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα
τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ», με μζςθ προςφερκείςα ζκπτωςθ
ςαράντα τρία και ογδόντα τοισ εκατό (43,80%), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 του ν. 4412/2016.
(31) Σο υπ’ αρικμ. 1282/20-03-2020 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. τθσ Π.Δ.Ε. ςτο οποίο
διατυπϊκθκε θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ για το χζδιο φμβαςθσ και για τθ διαδικαςία που τθρικθκε κατά τθν
διαδικαςία ανάκεςθσ του υποζργου με τίτλο του κζματοσ.
(32) Σθν από 14.01.2021 Αίτθςθ του αναδόχου «ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ» για Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου με τίτλο του
κζματοσ, που επιδόκθκε μζςω δικαςτικοφ επιμελθτι ενϊπιον τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ και ζλαβε το αρικμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 τθσ Τπθρεςίασ, κατ’ εφαρμογι τθσ
περ.(α) τθσ παρ.2 του άρκρου 161 του Ν.4412/2016, ιτοι λόγω παρζλευςθσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζναρξθσ των
εργαςιϊν περιςςότερο από τρεισ (3) μινεσ με υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου.
(33) Σθν υπϋαρικμ.πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ με
κζμα: «Αποδοχι Διάλυςθσ φμβαςθσ για τθν Τλοποίθςθ ζργου: «υμπλθρωματικά Ζργα Προςταςίασ και
Λειτουργικότθτασ Λιμζνα Κυλλινθσ – 1ο Τποζργο: Επζκταςθ τμιματοσ προςινεμου μϊλου λιμζνα Κυλλινθσ»,
προχπολογιςμοφ 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρθματοδοτοφμενου από το Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων, ΑΕΠ 001/1 με κωδικό ζργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ».
Και ςε ςυνζχεια τθσ υπϋαρικμ. 393/2021 (ΑΔΑ:ΩΨΘ7Λ6-ΙΕΡ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «Εφαρμογι τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 160 του Ν.4412/2016 για
το ζργο με τίτλο: «υμπλθρωματικά Ζργα Προςταςίασ και Λειτουργικότθτασ Λιμζνα Κυλλινθσ – 1ο Τποζργο:
Επζκταςθ τμιματοσ προςινεμου μϊλου λιμζνα Κυλλινθσ», προχπολογιςμοφ 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.,
χρθματοδοτοφμενου από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΑΕΠ 001/1 με κωδικό ζργου :
2018ΕΠ00110054», ςασ γνωρίηουμε ότι ζλαβαν χϊρα τα ακόλουκα :
1. Θ Τπθρεςία μασ, με το υπϋαρικμ. πρωτ. 88111/1546/7-4-21 ζγγραφο, απεφκυνε πρόταςθ ςτθν εργολθπτικι
επιχείρθςθ με τθν επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)» για τθν
ανάλθψθ του ζργου ολοκλιρωςθσ τθσ εργολαβίασ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ
προςφοράσ που υπζβαλε ςτο διαγωνιςμό του ζργου του κζματοσ, ιτοι με οικονομικι προςφορά θ οποία
ανζρχεται ςτο ποςό των δφο εκατομμυρίων ογδόντα τριϊν χιλιάδων εκατόν εβδομιντα ευρϊ και δεκατεςςάρων
λεπτϊν (2.083.170,14) χωρίσ ΦΠΑ και ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ τριάντα πζντε και ενενιντα τρία τοισ εκατό
(35,93%).
2. Με το υπϋαρικμ. πρωτ. 14016/ΕΞ/001/19-04-2021 ζγγραφό τθσ (το οποίο ζλαβε το αρικμ. 100525/1813/204-2021 πρωτ. τθσ Τπθρεςίασ), θ εργολθπτικι επιχείρθςθ με τθν επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ
ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)», αποδζχκθκε ανεπιφφλακτα τθν πρόταςθ για τθν ανάλθψθ του εν κζματι
ζργου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που υπζβαλε ςτον διαγωνιςμό του
ζργου.
3. τθν ςυνζχεια, με το υπϋαρικμ. πρωτ. 100525/1813 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ κλικθκε θ εργολθπτικι
επιχείρθςθ με τθν επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)», να
υποβάλλει τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου και τα αποδεικτικά
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 23.2-23.10 τθσ διακιρυξθσ του ζργου, τα οποία και
υπζβαλε με το υπϋαρικμ. Γ-00163/10-05-2021 ζγγραφό τθσ, το οποίο ζλαβε το υπϋαρικμ.121997/2126/12-052021 πρωτ. τθσ Τπθρεςίασ.
4. Ακολοφκθςε θ υπϋαρικμ. πρωτ. 121997/2126/18-05-2021 Πρόςκλθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε.
Θλείασ προσ τθν Επιτροπι Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ του ζργου του κζματοσ, θ οποία είχε οριςτεί με τθν
υπϋαρικμ. 2162/2019 (ΑΔΑ:ΩΝ3Ι7Λ6-Π4Θ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. και είχε τροποποιθκεί
με τθν υπ’ αρικμ. 36/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.
5. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, τθν 24.05.2021, προζβθ ςτον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν του
προςωρινοφ αναδόχου. Θ Ε.Δ. αρχικά, ζλεγξε το εμπρόκεςμο υποβολισ των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν
και, εν ςυνεχεία, μετά από εκτενι ζλεγχο αυτϊν διαπίςτωςε ότι πλθροφνται όλεσ οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ
ωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 4, παρ.4.2 τθσ Διακιρυξθσ. Σζλοσ, προζβθ ςτθ ςφνταξθ του Πρακτικoφ ΙΙ(α), ςτο
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οποίο θ Ε.Δ. ειςθγείται τθν Κατακφρωςθ Ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργολαβίασ του ζργου
του κζματοσ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ
Α.Σ.Ε.)», με οικονομικι προςφορά δφο εκατομμφρια ογδόντα τρεισ χιλιάδεσ εκατόν εβδομιντα ευρϊ και
δεκατζςςερα λεπτά (2.083.170,14) χωρίσ ΦΠΑ και ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ τριάντα πζντε και ενενιντα τρία τοισ
εκατό (35,93%).
Κατόπιν των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ επιπρόςκετα :
1. Σθν παρ.2 του άρκρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020), με τθν οποία αντικαταςτάκθκε το
άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν»,
2. Σθν παράγραφο 13 του άρκρου 160 του Ν.4412/16.
ςασ αποςτζλλουμε ςυνθμμζνα το Πρακτικό ΙΙ(α) τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ του ζργου του
κζματοσ και
ειςθγοφμαςτε :
1. Να αποφαςίςετε ςχετικά με τθν Ζγκριςθ αυτοφ και τθν Κατακφρωςθ Ανάκεςθσ του ζργου ολοκλιρωςθσ τθσ
εργολαβίασ του ζργου με τίτλο «ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΤΛΛΘΝΘ», ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟΘΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΘΝΘ», προχπολογιςμοφ
4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία με τθν επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ
ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)», με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ τριάντα πζντε και ενενιντα τρία τοισ εκατό
(35,93%), ιτοι οικονομικι προςφορά που ανζρχεται ςτο ποςό των δφο εκατομμυρίων ογδόντα τριϊν χιλιάδων
εκατόν εβδομιντα ευρϊ και δεκατεςςάρων λεπτϊν (2.083.170,14) χωρίσ ΦΠΑ.
2. Να εξουςιοδοτιςετε τον κ. Περιφερειάρχθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργολαβίασ του ανωτζρω ζργου.
Σο Πρακτικό ΙΙΙα ζχει ωσ εξισ:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙI(α)
(ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ)
ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΒΑΘ του υποζργου :
«ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟΘΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΘΝΘ»
του ζργου :
«ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΘΝΘ»,
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
τον Πφργο, τθν 24θ του μθνόσ Μαΐου 2021, θμζρα Δευτζρα, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ Ε..Θ.Δ.Θ.. οι
υπογράφοντεσ το παρόν:
1) Κωνςταντίνοσ Παντισ, ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ςτον Διμο Ανδραβίδασ - Κυλλινθσ, ωσ Πρόεδροσ,
2) Αλεξάνδρα Φϊτου, Π.Ε. Γεωλογίασ ςτθν Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ, ωσ μζλοσ
3) Αντϊνιοσ Δρίλιασ, ΠΕ Γεωπονίασ ςτον Διμο Ηαχάρωσ, ωσ μζλοσ
4) Ιωάννθσ Θωμόπουλοσ, ΣΕ Σοπογράφων Μθχανικϊν ςτθν Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ, ωσ μζλοσ
5) Διάκοσ Νικόλαοσ, Μθχανολόγοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, εκπρόςωποσ .Ε.Δ.Ε. Θλείασ, ωσ μζλοσ
6) Χρονόπουλοσ Παναγιϊτθσ του Γεωργίου, Πολ/κοσ Μθχανικόσ, εκπρόςωποσ του Σ.Ε.Ε., ωσ μζλοσ
7) Μοράντ Ναμπίλ Ιωςιφ, Δθμοτικόσ φμβουλοσ Δ. Ανδραβίδασ – Κυλλινθσ, εκπρόςωποσ τθσ Π.Ε.Δ. Δυτικισ
Ελλάδασ, ωσ μζλοσ
που αποτελοφμε τθν Επιτροπι Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ, βάςει τθσ υπϋαρικμ. 2162/2019 (ΑΔΑ:ΩΝ3Ι7Λ6Π4Θ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’
αρικμ. 36/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςυγκεντρωκικαμε,
κατόπιν τθσ υπϋαρικμ. πρωτ. 121997/2126/18-05-2021 Πρόςκλθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Θλείασ,
προκειμζνου να προβοφμε ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου κατά τα οριηόμενα ςτα
άρκρα 23.2-23.10 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, για τθν ανάλθψθ του ζργου ολοκλιρωςθσ τθσ εργολαβίασ του ζργου
με τίτλο: «ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΘΝΘ», ΤΠΟΕΡΓΟ:
«ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟΘΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΘΝΘ», προχπολογιςμοφ 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α.
Θ Επιτροπι ζλαβε υπόψθ τθσ :
Α. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 περί «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕE και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ ιςχφει ςιμερα
Β. Σθν υπ’αρικμ. 1775/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΧ07Λ6-ΘΚΞ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν οποία
εγκρίκθκαν θ Δθμοπράτθςθ και οι όροι δθμοπράτθςθσ του ίδιου υποζργου με το ςφςτθμα με «επιμζρουσ
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ποςοςτά ζκπτωςθσ» και κριτιριο ανάκεςθσ τθν «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά» με
βάςθ τθν τιμι
Γ. Σθν από 03.10.2019 Διακιρυξθ Ανοικτισ Δθμοπραςίασ του ωσ άνω ζργου (ΑΔΑΜ:19PROC005649791 2019-1003)
Δ. Σο από 5-11-2019 ςυνταχκζν ϋϋΠρακτικό Ιϋϋ για τθ διενζργεια ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ του ανωτζρω περιγραφόμενου ζργου
Σ. Σθν υπ’αρικμ. 198/24.2.2020 (ΑΔΑ:Ω3ΛΡ7Λ6-1ΞΛ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε, με τθν
οποία εγκρίκθκε το Πρακτικό ΙΙ τθσ Επιτροπισ Διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ και Κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα
τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ», με μζςθ προςφερκείςα ζκπτωςθ
ςαράντα τρία και ογδόντα τοισ εκατό (43,80%), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 του ν. 4412/2016.
Ε. Σο υπ’ αρικμ. 1282/20-03-2020 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. τθσ Π.Δ.Ε. ςτο οποίο
διατυπϊκθκε θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ για το χζδιο φμβαςθσ και για τθ διαδικαςία που τθρικθκε κατά τθν
διαδικαςία ανάκεςθσ του εν λόγω υποζργου.
Η. Σθν από 01.06.2020 υπογραφείςα *με αρικμ.πρωτ.129127/1912/1.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΣ97Λ6-9ΙΑ, ΑΔΑΜ:
20SYMV006802054 2020-06-02)+ φμβαςθ καταςκευισ του υποζργου του τίτλου του κζματοσ, ςυμβατικισ
αμοιβισ 2.265.872,80€ με το Φ.Π.Α., μεταξφ του Περιφερειάρχθ τθσ Π.Δ.Ε., κ. Νεκτάριου Φαρμάκθ, ενεργϊν ωσ
εκπρόςωποσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ *Φορζασ καταςκευισ του ζργου+ και του νομίμου εκπροςϊπου
τθσ αναδόχου εργολθπτικισ επιχείρθςθσ «ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ», κ. Κουπατςάρθ Δθμιτριο.
Θ. Σθν από 29-10-2019 οικονομικι προςφορά τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ
ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.) για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό με
ςυςτθμικό αρικμό 85772 για τθν εκτζλεςθ του ζργου του κζματοσ, ςτο πλαίςιο τθσ από 03.10.2019 Διακιρυξθσ
Ανοικτισ Δθμοπραςίασ (ΑΔΑΜ:19PROC005649791 2019-10-03)
Θ. Σθν από 14.01.2021 Αίτθςθ του αναδόχου για Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου με τίτλο του κζματοσ, που
επιδόκθκε μζςω δικαςτικοφ επιμελθτι ενϊπιον τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν ζργων τθσ
Π.Ε. Θλείασ και ζλαβε το αρικμ. πρωτ. 11033/138/15-01-2021 τθσ Τπθρεςίασ, κατ’ εφαρμογι τθσ περ.(α) τθσ
παρ.2 του άρκρου 161 του Ν.4412/2016, ιτοι λόγω παρζλευςθσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζναρξθσ των εργαςιϊν
περιςςότερο από τρεισ (3) μινεσ με υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ ι του κυρίου του ζργου.
Ι. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ. 11033/138/12-03-2021 (ΑΔΑ:99ΠΜ7Λ6-ΔΡΑ) Απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ με
κζμα: «Αποδοχι Διάλυςθσ φμβαςθσ για τθν Τλοποίθςθ ζργου: «υμπλθρωματικά Ζργα Προςταςίασ και
Λειτουργικότθτασ Λιμζνα Κυλλινθσ – 1ο Τποζργο: Επζκταςθ τμιματοσ προςινεμου μϊλου λιμζνα Κυλλινθσ»,
προχπολογιςμοφ 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρθματοδοτοφμενου από το Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων, ΑΕΠ 001/1 με κωδικό ζργου : 2018ΕΠ00110054 και αναδόχου : «ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ»
Κ. Σθν υπϋαρικμ. 393/2021 (ΑΔΑ:ΩΨΘ7Λ6-ΙΕΡ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : «Εφαρμογι τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 160 του Ν.4412/2016 για το ζργο με τίτλο:
«υμπλθρωματικά Ζργα Προςταςίασ και Λειτουργικότθτασ Λιμζνα Κυλλινθσ – 1ο Τποζργο: Επζκταςθ τμιματοσ
προςινεμου μϊλου λιμζνα Κυλλινθσ», προχπολογιςμοφ 4.032.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρθματοδοτοφμενου
από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ΑΕΠ 001/1 με κωδικό ζργου : 2018ΕΠ00110054»
Λ. Σο υπϋαρικμ. πρωτ. 88111/1546/7-4-21 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Θλείασ με το οποίο θ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Θλείασ
απεφκυνε πρόταςθ ςτθν εργολθπτικι επιχείρθςθ με τθν επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ
(δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)» για τθν ανάλθψθ του ζργου ολοκλιρωςθσ τθσ εργολαβίασ με τουσ ίδιουσ όρουσ και
προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που υπζβαλε ςτο διαγωνιςμό του ζργου του κζματοσ, ιτοι με
οικονομικι προςφορά θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό 2.583.130,97€, ιτοι ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ τριάντα πζντε
και ενενιντα τρία τοισ εκατό (35,93%)
Μ. Σο υπϋαρικμ. πρωτ. 14016/ΕΞ/001/19-04-2021 ζγγραφο τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία
«ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)», το οποίο ζλαβε το αρικμ.
100525/1813/20-4-2021 πρωτ. τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Θλείασ με το οποίο αποδζχκθκε ανεπιφφλακτα τθν πρόταςθ για
τθν ανάλθψθ του εν κζματι ζργου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που
υπζβαλε ςτον διαγωνιςμό του ζργου
Ν. Σο υπϋαρικμ. πρωτ. 100525/1813 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Θλείασ με το οποίο κλικθκε θ εργολθπτικι
επιχείρθςθ με τθν επωνυμία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)», να
υποβάλλει τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου και τα αποδεικτικά
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 23.2-23.10 τθσ διακιρυξθσ του ζργου, για τθν ανάλθψθ
του ζργου ολοκλιρωςθσ τθσ εργολαβίασ του υπόψθ ζργου
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Ξ. Σο υπϋαρικμ. Γ-00163/10-05-2021 ζγγραφο τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.», το οποίο
ζλαβε το υπϋαρικμ.121997/2126/12-05-2021 πρωτ. τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Θλείασ, με το οποίο υποβλικθκαν τα
δικαιολογθτικά για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου του κζματοσ
προχϊρθςε ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν ςυνολικά,
τα οποία είναι τα ακόλουκα :
1) Αντίγραφα ποινικϊν Μθτρϊων των μελϊν του Δ.. τθσ εταιρείασ, ιτοι :
i.Βαςίλειοσ Μεςαδάκοσ
ii.Βαςίλθσ Μεςαδάκοσ
iii.Χριςτοσ Βατόσ
2) Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΠ με αρ. 28890 (αρ. πρωτ. Δ15/11832/12-09-2017), με ιςχφ ζωσ 26-05-20
3) Ενθμερότθτα πτυχίου για υμμετοχι ςε Δθμοπραςίεσ Δθμοςίων Ζργων (αρ. πρωτ. Δ24/6079/2019/31-052019), με ιςχφ ζωσ 17-05-20
4) Φορολογικι Ενθμερότθτα (αρ. πρωτ. 67393719/30-09-2019) με λιξθ ιςχφοσ 30-10-2019.
5) Ενθμερότθτα πτυχίου για υμμετοχι ςε Δθμοπραςίεσ Δθμοςίων Ζργων (αρ. πρωτ. Δ24/3430/23-04-2021), με
ιςχφ ζωσ 24-03-2022
6) Σο από 25-10-2019 Πρακτικό ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΣΕ, περί
ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
7) Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ με αρικ. Πρωτ. 1424782.2052186/03-03-2021
8) Θ από 11-05-2021 Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, περί μθ υπζρβαςθσ του
ανϊτατου επιτρεπτοφ ορίου ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 20, παρ.4 του Ν.3669/2008(ΚΔΕ).
9) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ με αρικμ. πρωτ. 979935/14-04-2021 και ιςχφ ζωσ 31-10-2021 για το
ζργο με τίτλο : «Εγκατάςταςθ υποδομισ δικτφων»
10) Θ από 11-05-2021 Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, περί ςτελζχωςθσ του
εργολθπτικοφ πτυχίου τθσ εταιρίασ με ζναν επιπλζον μθχανικό, τον κ. Β. Νικολάου (αρ. ΜΕΚ 21915).
11) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ με αρικμ. πρωτ. 1063688/22-04-2021 και ιςχφ ζωσ 21-06-2021 για
τον κ. Β. Νικολάου (αρ. ΜΕΚ 21915).
12) Θ από 11-05-2021 Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, περί μθ ζκδοςθσ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ απόφαςθσ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων τθσ εταιρίασ όςον
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
13) Θ από 11-05-20210 Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, περί μθ φπαρξθσ πράξεων
επιβολισ προςτίμου ςε βάροσ τθσ εταιρείασ εντόσ δφο ετϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν (ςε αντικατάςταςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται να χορθγείται από το ΕΠΕ).
14) Αποδεικτικό ΑΑΔΕ περί Ενεργισ Κατάςταςθσ τθσ εταιρίασ με θμερομθνία 10.05.2021
15) Θ από 11-05-2021 Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, περί μθ ζκδοςθσ ςε βάροσ τθσ
εταιρείασ απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016
16) Σο υπϋαρικμ. πρωτ. 1424782.2052185/03-03-2021 Γενικό Πιςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου Πειραιϊσ
17) Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Πειραιά με αρικ.πιςτ.7820/03-05-2021
18) Θ από 11-05-2021 Βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ ςχετικά με το Μετοχολόγιο τθσ
εταιρείασ
19) Θ από 11-05-2021 Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, περί α) μθ ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, β) μθ ςφναψθσ ςυμφωνιϊν με
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, γ) μθ ςυνδρομισ κατάςταςθσ
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, κατά τθν ζννοια του αρκ. 24 του Ν. 4412/2016
20) Θ από 11-05-2021 Τπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, περί μθ ζκδοςθσ
καταδικαςτικισ απόφαςθσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ, με ιςχφ δεδικαςμζνου περί ςυνδρομισ αςυμβίβαςτων
Ιδιοτιτων κατά τθν ζννοια του αρκ. 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005 και
δεςμεφομαι να γνωςτοποιιςω αμελλθτί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, όςο και προσ το ΕΡ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, τυχόν ζκδοςθ τζτοιασ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ
κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-08-2007 (Β’ 1673).
Μετά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι διαπίςτωςε ότι:
α) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..) είναι ακριβι
β) ζχουν υποβλθκεί νομίμωσ και εμπροκζςμωσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
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γ) από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά, νομίμωσ αποδεικνφεται ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ πλθροί τουσ όρουσ
και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, όπωσ ζχουν
κακοριςτεί και περιγράφονται ςτθν οικεία Διακιρυξθ.
Βάςει των ανωτζρω, θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ, ομόφωνα,
1) κάνει δεκτι τθν προςφορά του οικονομικοφ φορζα «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ
ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)» και
2) ειςθγείται ομόφωνα προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Π.Δ.Ε. τθν κατακφρωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για
τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργολαβίασ του ζργου με τίτλο: «ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΘΝΘ», ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΣΑΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟΘΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΤΛΛΘΝΘ», προχπολογιςμοφ 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α. ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ
ΑΝΩΝΤΜΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ Α.Σ.Ε.)», με οικονομικι προςφορά δφο εκατομμφρια ογδόντα
τρεισ χιλιάδεσ εκατόν εβδομιντα ευρϊ και δεκατζςςερα λεπτά (2.083.170,14) χωρίσ ΦΠΑ και ποςοςτό μζςθσ
ζκπτωςθσ τριάντα πζντε και ενενιντα τρία τοισ εκατό (35,93%).
Σο παρόν ςυντάχκθκε ςε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ:
ΠΤΡΓΟ 24/05/2021
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

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.
 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».
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 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.: 149974/2638/03-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ(α) (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ επιτροπισ
διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΤΛΛΗΝΗ» - 1ο ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΗΝΕΜΟΤ ΜΩΛΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΤΛΛΗΝΗ»,
προχπολογιςμόσ: 4.032.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι
Ελλάδα 2014-2020» ΟΠ 5032714 - ΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054.

Β) Αναδεικνφει ωσ οριςτικό ανάδοχο τον οικονομικό φορζα «ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ Α.Σ.Ε.)», με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ 35,93% και οικονομικι
προςφορά που ανζρχεται ςτο ποςό των 2.083.170,14€ χωρίσ Φ.Π.Α..

Γ) Εξουςιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εργολαβίασ του ωσ άνω ζργου.

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
Σςοφμα Βαςιλικι
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