Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.04.20 14:15:27
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 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.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023»,
προϋπολογισμός: 4.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /
ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2021ΕΠ50100001. Β) Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/111017/1579/14-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό ΙΙ της διενεργηθείσης την 29 Οκτωβρίου 2021 ηλεκτρονικής
δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023» προϋπολογισμού δαπάνης
4.300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2021/ΣΑΕΠ501 (ενάριθμος 2021ΕΠ50100001) και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16422/8-2-2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΘΓ46ΜΤΛΡ-Ω0Ζ) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του εν θέματι έργου, στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021, στη ΣΑΕΠ 501/2021, τροπ.00, με Κωδικό 2021ΕΠ50100001.
2.
Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 172221/3059/24-6-2021 (ΑΔΑ:6ΙΓΑ7Λ6-ΖΘ9) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του εν θέματι έργου.
3.
Mε την υπ’αριθμ. 775/2021 (ΑΔΑ:9ΦΗΜ7Λ6-ΥΤΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
εγκρίθηκαν ο τρόπος δημοπράτησης, ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της Διακήρυξης τα τεύχη του έργου καθώς
συγκροτήθηκε και η επιτροπή διαγωνισμού του εν θέματι έργου.
4.
Η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος, με αριθμ. πρωτ.
237228/4180/30-8-2021 αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009152573 2021-09-03), το πλήρες κείμενο
της Διακήρυξης, με αριθμ.πρωτ. 261463/4604/21-9-2021,
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:
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21PROC009233909 2021-09-21) και η Περίληψη, με αριθμ. πρωτ. 261472/4605/21-9-2021 αναρτήθηκε
Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΞ6Π7Λ6-ΓΘ8).
5.
Η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα
στις εφημερίδες: Πατρίδα, Πατρίδα της Δευτέρας, Πρώτη και Πρωινή. Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 181139/3200/25-10-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας έγινε κλήση της
Επιτροπής Διαγωνισμού και η Επιτροπή Διαγωνισμού ενημερώθηκε για την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο του θέματος.
7.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιήθηκε στις
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
8.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είχαν υποβάλει προσφορά ΕΠΤΑ (7) συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς, σύμφωνα και με τον Κατάλογο Συμμετεχόντων, ως αυτός παρήχθη αυτόματα από το
σύστημα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρχικά προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική προσφορά» και στη συνέχεια έλεγξε εάν
προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ.
β του άρθρου 3 της διακήρυξης. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικοί φορείς με Α/Α 1:
«ALMEDAXYL» και με Α/Α:2 «Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» δεν είχαν υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση
συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο αλλά ούτε και σε έγχαρτη μορφή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 και του άρθρου 4.1 παρ. γii της
διακήρυξης του έργου.
9.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ομόφωνα, ενέκρινε το Πρακτικό Ι.α το οποίο και έκλεισε στις 16-11-2021.
Με το Πρακτικό Ι.α εισηγήθηκε την απόρριψη των προσφορών των δύο οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες
ALMEDAXYL και Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 καθώς
και του άρθρου 4.1 παρ. γii της διακήρυξης του έργου.
10.
Με την υπ΄ αριθ. 1456/2021 [ΑΔΑ: Ψ5Σ77Λ6-5ΓΗ] απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το
πρακτικό Ι.α της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες της
διαγωνιστικής διαδικασίας με το υπ΄ αριθ. 353839/6076/6-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.
11.
Στις 21-12-2021, κατόπιν της από 17-12-2021 σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου, η Επιτροπή
Διεξαγωγής της Δημοπρασίας συνεδρίασε, εκ νέου για τη συνέχιση του Πρακτικού Ι και την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την κατάρτιση του πίνακα κατά
σειρά μειοδοσίας η Ε.Δ. έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. 739/2021 [ΑΔΑ: 9ΜΔ97Λ6-ΖΗΤ] απόφασή της
Οικονομικής Επιτροπής διαβίβασε με το υπ΄ αριθ. 387080/6570/28-12-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας
πρόσκληση της, για την υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς προς την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»
12.
Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 14/1/2022 την αίτηση αξιολόγησης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και ταυτόχρονα κατέθεσε την αίτηση αξιολόγησης στην Υπηρεσία, η οποία έλαβε τον αρ.
πρωτ. 10484/96/14-1-2022.
13.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε νέα συνεδρίαση της στις 28-1-2022, κατόπιν της από 25-1-2022
προσκλήσεως της προέδρου, λαμβάνοντας υπ’ όψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και όλα τα στοιχεία
επεξηγήσεων και αποδεικτικών συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, τα
οποία υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο ανάδοχο, έκρινε ικανοποιητική την αιτιολόγηση της χαρακτηρισμένης
ως «ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς» της οικονομικής ένωσης με την επωνυμία: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»
και ολοκλήρωσε το πρακτικό της Ι(β) με το οποίο ομόφωνα εισηγείται:
Α. την αποδοχή της προσφοράς της οικονομικής ένωσης με την επωνυμία: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», ο οποία
κατέθεσε πλήρη αιτιολόγηση και η οποία κρίθηκε ικανοποιητική.
Β. την ανάδειξη της οικονομικής ένωσης με την επωνυμία: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ως Προσωρινού Αναδόχου
ανάθεσης κατασκευής του έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ,
ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», η οποία στον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Πρακτικού
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Ι(β) είναι η 1η κατά σειρά κατάταξης μειοδότρια εταιρεία και πληροί τα κριτήρια της Διακήρυξης, με παραδεκτή
οικονομική προσφορά: «ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και
σαράντα πέντε λεπτά» (1.836.739,45 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και μηδέν
τρία τοις εκατό (47,03%).
14.
Με την με αριθ. 101/2022 (ΑΔΑ: Ρ7657Λ6-1Ω9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που διατυπώθηκε στο με αριθ. 5/2022 πρακτικό συνεδριάσεώς ενέκρινε το πρακτικό το
Πρακτικό Ι(β) της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανέδειξε ως προσωρινό μειοδότη του έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΤΑΦΡΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 20212023» την οικονομική ένωση με την επωνυμία: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»
15.
Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, (από το μενού «Επικοινωνία») προς όλους τους συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους και τυχόν
υποβολής προδικαστικών προσφυγών. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν ασκήθηκαν προδικαστικές
προσφυγές.
16.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. OIK 67506/801/4-03-2022 πρόσκληση ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο
η υποβολή εκ μέρους του, των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών νομιμοποίησης τους, που προβλέπονται
στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο.
17.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 74323/939/14- 3-2022 (ΑΔΑ: 9Ο8Ο7Λ6-6ΟΒ) απόφαση εγκρίθηκε η παράταση
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23 (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και των
αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης της Διακήρυξης έως 28-3-2022 μετά την από 11/3/2022 εμπρόθεσμη
αίτηση του «προσωρινού αναδόχου» που υπέβαλε ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
18.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 86536/1155/23-03-2022 αίτηση του προσωρινού αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ» συνυποβλήθηκαν, σε σφραγισμένο φάκελο, τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, τα οποία είχε
υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στις 23-03-2022, μέσα από το μενού
«Επικοινωνία».
19.
Στις 4-4-2021, κατόπιν της από 31-3-2021 σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου, η Επιτροπή Διεξαγωγής
της Δημοπρασίας συνεδρίασε, εκ νέου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον
προσωρινό ανάδοχο και σύμφωνα με το πρακτικό της που υπογράφθηκε στις 11-4-2022 ομόφωνα κάνει δεκτή
την προσφορά του προσωρινού αναδόχου και εισηγείται την κατακύρωση της ανάθεσης στην οικονομική ένωση
με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» , με οικονομική προσφορά Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες
τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (1.836.739,45 €) χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και μηδέν τρία τοις εκατό (47,03%).
Κατόπιν των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή της παρ.4.2, του άρθρου 4 της Διακήρυξης σας αποστέλλουμε το
Πρακτικό ΙΙ Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, με σκοπό να αποφασίσετε
σχετικά με την Έγκριση αυτού και την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» με προσφερθείσα μέση έκπτωση 47,03%), ήτοι οικονομική
προσφορά που ανέρχεται στις προσφορά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα
εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
(1.836.739,45 €) χωρίς ΦΠΑ Επίσης, παρακαλούμε όπως
εξουσιοδοτήσετε τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β΄/30-1-2017).

Το Πρακτικό ΙΙ έχει ως εξής:
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ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ
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ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ
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ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ
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ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ
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ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ
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ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ
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ΑΔΑ: ΨΓΛΨ7Λ6-ΓΗΕ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

(ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 20212023», προϋπολογισμός: 4.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2021ΕΠ50100001.

Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 47,03%, ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στο
ποσό 1.836.739,45€ χωρίς Φ.Π.Α..

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής
του ανωτέρου έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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