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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1211/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 272146/4769/29-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. /Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1211/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙIα τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου:
«ΚΑΘΑΡΙΜΟ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣ/Η ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε
ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ ΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ ΕΣΩΝ 2020-2022», προχπολογιςμόσ: 9.300.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, κ.ε.:2020ΕΠ50100000. Β)
Επικαιροποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 725/2021 (ΑΔΑ: Ω10Γ7Λ6-5ΘΔ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
τθσ Π.Δ.Ε., ωσ προσ τθν ανάδειξθ του οριςτικοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 9ΥΧΛ7Λ6-ΚΛΘ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 4θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ.
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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. Απόφαςθσ 1211/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 23ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙIα τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣ/Η
ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ ΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ ΕΣΩΝ
2020-2022», προχπολογιςμόσ: 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, κ.ε.:2020ΕΠ50100000. Β) Επικαιροποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 725/2021 (ΑΔΑ:
Ω10Γ7Λ6-5ΘΔ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ προσ τθν ανάδειξθ του οριςτικοφ
αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 272146/4769/29-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και 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:
1) Με τθν υπϋαρικμ. 53168/27-5-2020 Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ (ΑΔΑ:ΩΛ9Π46ΜΣΛΡΗΕΡ) ζγινε θ ζνταξθ ςτο Π.Δ.Ε. 2020,ςτθ ΑΕΠ 501,του ζργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣ/Η ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ ΣΗ Π.Ε ΗΛΕΙΑ ΕΣΩΝ
2020-2022» προχπολογιςμοφ 9.300.000,00€ με Φ.Π.Α.
2) Με τθν υπϋαρικμ. 114/23-07-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ω57Λ6-72Ξ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε.
εγκρίκθκε ο τρόποσ δθμοπράτθςθσ και ανάκεςθσ του εν λόγω ζργου, με ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία άνω
των ορίων του άρκρου 5, παρ. α του Ν.4412/2016 και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του Ν.4412/2016.
3) Με τθν υπϋ αρικμ. 1043/2020 (ΑΔΑ:6ΣΓΟ7Λ6-ΗΑΜ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ εγκρίκθκαν οι όροι δθμοπράτθςθσ για τθν ανοιχτι δθμοπραςία, άνω των ορίων, μζςω του
ΕΗΔΗ, του υπόψθ ζργου με το ςφςτθμα προςφοράσ με «επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ» και κριτιριο ανάκεςθσ
τθν «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά» με βάςθ τθν τιμι.
4) Σο ζργο προκθρφχκθκε με τθν από 02-11-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007567671) Προκιρυξθ Ανοικτισ Διαδικαςίασ
άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..), κακϊσ και τθν από 02-11-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007568474) Διακιρυξθ, ςφμφωνα με τθν οποίαν, θ
προκεςμία υποβολισ φακζλων ζλθγε ςτισ 10-12-20 και ϊρα 15:00 μ.μ.
5) το διαγωνιςμό κατζκεςαν προςφορά δϊδεκα (12) οικονομικοί φορείσ οι οποίοι κατά τθν πρϊτθ φάςθ του
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τουσ ζγιναν δεκτοί και ςυντάχκθκε το Πρακτικό Ι.
6) Με τθν υπϋ αρ. 170/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ αποφαςίςτθκε θ εφαρμογι του άρκρου
88 του Ν. 4412/2016 καλϊντασ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν προςφορά με ζκπτωςθ άνω του 60 % και
ςυγκεκριμζνα τουσ:
Α. ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ
Β. ΠΤΡΑΜΙ ΑΣΕ
να αιτιολογιςουν και να αποδείξουν τον τρόπο υπολογιςμοφ του προςφερόμενου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ
7) Με το με αρ.πρωτ.42396/637/4-3-21 ζγγραφο τθσ Δ.Σ.Ε.Π.Ε. Ηλείασ διαβιβάςκθκε ςε όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ θ με αρ. 170/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ για υποβολι
αιτιολόγθςθσ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν ανωτζρω παρ.(6) οικονομικοφσ φορείσ
8) Οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ ΔΟΞΑ ΑΒΕΣΕ και ΠΤΡΑΜΙ ΑΣΕ δεν υπζβαλαν αιτιολογιςεισ των προςφορϊν
τουσ, εντοσ τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, οφτε ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ οφτε με φυςικό φάκελο
ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ.
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9) Η Ε.Δ. ςυνζταξε το πρακτικό Ια, ςτο οποίο, αφου απζριψε τουσ δφο (2 ) προαναφερόμενουσ οικονομικοφσ
φορείσ αναμόρφωςε τον ΠΙΝΑΚΑ Α (ζλεγχοσ ςυμμεταςχόντων κατά ςειρά μειοδοςίασ),ςφμφωνα με τον οποίον
προκφπτει ότι ο πρϊτοσ κατά ςειρά μειοδοςίασ είναι ο οικονομικόσ φορζασ ΑΕΣΕΘ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δ.τ. ΑΕΣΕΘ Α.Ε με προςφερκείςα μζςθ
ζκπτωςθ 58,05 %.
10) Με τθν με αρ. 416/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ εγκρίκθκε το πρακτικό Ια και αναδείχκθκε
προςωρινόσ ανάδοχοσ ο οικον. φορζασ ΑΕΣΕΘ Α.Ε με προςφερκείςα μζςθ ζκπτωςθ 58,05 %.
11)Με τθν με αρ.πρωτ.119571/2074/11-05-2021 πρόςκλθςθ προσ τον προςωρινό ανάδοχο ηθτικθκε θ
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν και των αποδεικτικϊν νομιμοποίθςισ τουσ, που προβλζπονται ςτο άρκρο 4.2
τθσ Διακιρυξθσ του ζργου, ο οποίοσ τα υπζβαλε θλεκτρονικά ςτισ 14-05-2021 και ςε ζντυπθ μορφι ςτισ 17-052021.
12)Μετά τον ζλεχχο όλων των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ Αναδόχου, κατά τον οποίον
διαπιςτϊκθκε ότι πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ςτον εν λόγω διαγωνιςμό κακϊσ και
τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, όπωσ αυτά ζχουν κακοριςτεί και περιγράφονται ςτα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ
οικείασ Διακιρυξθσ,θ Ε.Δ. ςυνζταξε το πρακτικό ΙΙ, ςφμφωνα με το οποίο ειςθγείται τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ ςτον οικονομικό φορζα « ΑΕΣΕΘ ΑΕ».
13)Με τθν υπϋ αρ. 725/2021 (ΑΔΑ: Ω10Γ7Λ6-5ΘΔ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ εγκρίκθκε το
Πρακτικό ΙΙ και αναδείχκθκε οριςτικόσ ανάδοχοσ θ εταιρεία «ΑΕΣΕΘ ΑΕ»
14)Με τθν με αρ.πρωτ.108088/3-8-2021 (αρ.πρωτ.Τπθρ.228999/4019/17-8-21) απόφαςθ του υντονιςτι
Αποκ/νθσ Διοίκθςθσ Π.Δ.Ε.Ι κρίκθκε νόμιμθ θ με αρ. 725/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ
15)Επειδι οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων , που πιραν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, ζλθγαν ςτισ 16-09-2021(
με τισ εγγυθτικζσ ςυμμετοχισ να λιγουν ςτισ 10-10-2021), γεγονόσ που είχε ςαν αποτζλεςμα τθν αδυναμία
ςυμβαςιοποίθςθσ του ζργου, θ Τπθρεςία ηιτθςε με το υπϋαρικμ. 230083/4051/18-8-21 ζγγραφό τθσ , ςφμφωνα
με το άρκρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016 κακϊσ και του άρκρου 19 τθσ Διακιρυξθσ , από τθν Οικονομικι Επιτροπι
τθσ Π.Δ.Ε, τθν λιψθ απόφαςθσ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ των
διαγωνιηομζνων κατά πζντε (5) μινεσ.
16) Με τθν υπϋαρικμ. 1043/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΙΔ7Λ6-ΟΤΠ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε εγκρίκθκε
να ηθτθκεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του αναμορφωμζνου Πίνακα (Α) του πρακτικοφ ( Ια) θ παράταςθ
ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ και των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κατά πζντε (5) μινεσ.
17) Με το υπϋαρικμ. 248662/4407/9-9-21 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε Ηλείασ ηθτικθκε από τουσ
προαναφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ (10 ςυνολικά) να υποβάλλουν μζχρι τισ 17-09-2021,διλωςθ ότι
αποδζχονται τθν παράταςθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ ζωσ τισ 16-02-22 κακϊσ και βεβαίωςθ του πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ για παράταςθ αυτισ ζωσ τισ 16-03-2022.
18)Σο γεγονόσ ότι από τουσ παραπάνω (10) διαγωνιηόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ μόνο οι τζςςερισ (4) ( ΑΕΣΕΘ
ΑΕ, ΟΔΟ ΑΣΕ, ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΕΣΕ και ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ) ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ και υπζβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογθτικά εγγράφωσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ και θλεκτρονικά μζςω του μενοφ «Επικοινωνία».
19)Μετά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και των
εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ, που είχαν υποβάλει οι τζςςερισ (4) οικονομικοί φορείσ ( ΑΕΣΕΘ ΑΕ, ΟΔΟ ΑΣΕ, ΑΝΔΡΕΑ
& ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΒΕΣΕ και ΔΙΑΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ) θ Ε.Δ. ςυνζταξε το
Πρακτικό (ΙΙα) καταρτίηοντασ νζο πίνακα (Δ) κατά ςειρά μειοδοςίασ με τουσ τζςςερισ (4) προαναφερόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ, ςτον οποίον θ εταιρεία «ΑΕΣΕΘ ΑΕ» παραμζνει πρϊτθ κατά ςειρά μειοδοςίασ (όπωσ και
ςτον αντίςτοιχο πίνακα του πρακτικοφ Ια).
20)Με το Πρακτικό (ΙΙα) θ Ε.Δ. ειςθγείται: α) τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ (ΙΙα) , με τον περιλαμβανόμενο ςε αυτό
νζο πίνακα μειοδοςίασ (Δ) και β) τθν επικαιροποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 725/2021 απόφαςθσ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε , με
τθν οποία είχε εγκρικεί θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ του ανωτζρου ζργου ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΑΕΣΕΘ
ΑΕ».
Κατόπιν αυτϊν, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4.2.δ. τθσ Διακιρυξθσ του ζργου του κζματοσ, παρακαλοφμε, ωσ
Ανακζτουςα Αρχι, να αποφαςίςετε:
α) τθν ζγκριςθ του Πρακτικοφ ΙΙα , με τον περιλαμβανόμενο ςε αυτό νζο πίνακα μειοδοςίασ (Δ) ςτον οποίον θ
εταιρεία «ΑΕΣΕΘ ΑΕ» παραμζνει πρϊτθ κατά ςειρά μειοδοςίασ και
β) τθν επικαιροποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 725/2021 απόφαςθσ τθσ Ο.Ε. τθσ Π.Δ.Ε , με τθν οποία είχε εγκρικεί θ
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ του ανωτζρου ζργου ςτθν καταςκευαςτικι εταιρεία «ΑΕΣΕΘ ΑΕ», με οικονομικι
προςφορά 3.146.523,75 € χωρίσ ΦΠΑ, δθλ. ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ 58,05 %, θ οποία παραμζνει ςε ιςχφ.
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Σο Πρακτικό ΙΙα ζχει ωσ εξισ:
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Πριν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ, οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ Ιωάννθσ και Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ είχαν αποχωριςει.
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο (τθλεδιάςκεψθ) – Γενικό
Διευκυντι 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’/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.
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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.: 272146/4769/29-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. /Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙIα τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣ/Η ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΤ ΣΗ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑ ΕΣΩΝ 2020-2022», προχπολογιςμοφ 9.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, κ.ε.:2020ΕΠ50100000 με τον περιλαμβανόμενο ςε αυτό νζο πίνακα
μειοδοςίασ (Δ) ςτον οποίον θ εταιρεία «ΑΕΣΕΘ ΑΕ» παραμζνει πρϊτθ κατά ςειρά μειοδοςίασ.

Β) Επικαιροποιεί τθν υπ’ αρικμ. 725/2021 (ΑΔΑ: Ω10Γ7Λ6-5ΘΔ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
τθσ Π.Δ.Ε., ωσ προσ τθν ανάδειξθ για το ανωτζρω ζργο ωσ οριςτικοφ αναδόχου τον οικονομικό φορζα
«ΑΕΣΕΘ ΑΕ», με οικονομικι προςφορά 3.146.523,75€ χωρίσ ΦΠΑ, δθλ. ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ
58,05 %, θ οποία παραμζνει ςε ιςχφ.
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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

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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