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Αριθ.Αποφ. 626/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η Μαΐου 2022 ημέρα 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.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 Αγγελοπούλου Γεωργία 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 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή για το 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στα
πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», , χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με
ΟΠΣ 5032714 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε
διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Γ) Συγκρότηση της
τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/154125/2251/24-05-2022 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:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016) Απόφαση
του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Την υπ΄αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως
31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).
5. Την υπ΄αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και
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αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή
περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α’87).
6. Tην υπ΄αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση κ.
Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ’ αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.1.2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση του κ.Περιφε-ρειάρχη
περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ’αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ’αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/16581/327/20.1.2022 (ΦΕΚ 216/τ.Β’/28.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ΄αριθ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και
τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
11. Την υπ΄αριθ.πρωτ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού και
τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
13. Την υπ’αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του κ. Αντιπερι-φερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ηλείας.
14. Την υπ’αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) Απόφαση του κ. Αντιπερι-φερειάρχη
Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί Ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας.
15. Την υπ’αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.Π.Δ.Ε/ΔΔΟΠΕΗ/324923/7830/11.11.2021 (ΑΔΑ:9Ε127Λ6-9ΣΜ) Απόφαση του κ.
Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί Ορισμού Αν. Προϊσταμένου του Τμήματος
Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηλείας / Π.Δ.Ε, λόγω κένωσης θέσης.
16. Την υπ’ αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
17. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
18. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: BEAAN-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005,
αρμοδιότητας των Περιφερειών.
19. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 123 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-8-2016).
20. Τις διατάξεις του άρθρου 188, του Ν.4412/2016, περί «Υποχρεώσεις του αναδόχου- Πρόγραμμα
Ποιότητας» και ειδικότερα την παρ.6 στην οποία αναγράφεται: «6. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι
βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της
σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους
και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».
21. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203
/τ.β’/29.9.18) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη
Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.» (ΦΕΚ
Β'4203/25.09.2018).
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22. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010).
23. Το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36 Α/9-03-2021) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 221 του
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το οποίο: Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα
ακόλουθα α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,
προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού
αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που
υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ.ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση
και ειδικότητες, που προσιδιάζουν τις υπό ανάγκες κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την
αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ισχύς του άρθρου 108, εκτός της περ. α’ της παρ. 11, αρχίζει
από τη δημοσίευση του Ν.4782/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
24. Την με αριθμ.πρωτ.381287/6485/21.12.2021 (ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21SYMV009799482 2021-12-21)
Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», με
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 του άξονα προτεραιότητας
«Ανάπτυξη –εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με τίτλο: «Αναβάθμιση λιμενικών
υποδομών του δικτύου ΔΕΔ –Μ (Εκτός ΟΧΕ)», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5032714.
25. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1776/20.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΖΖΨ7Λ6-9ΡΝ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με την οποία έγινε 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ», περί διάθεσης πίστωσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας.
26. Το γεγονός ότι το μελετητικό γραφείο «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» ήταν ο Βασικός μελετητής της μελέτης
με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης του Προσήνεμου Μόλου Λιμένα Κυλλήνης», βάση της οποίας πραγματοποιείται
το έργο της με αριθμ.πρωτ. 381287/6485/21.12.2021 σύμβασης.
27. Την με αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.2071/12.05.2022 προέγκριση διαδικασίας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας τεχνικού
συμβούλου – μελετητή στα πλαίσια της Πράξης : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 4ο Υποέργο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ –
ΜΕΛΕΤΗΤΗ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Και επιπρόσθετα, το γεγονός ότι,
➢ Το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών Βασικού Μελετητή και συγκεκριμένα η παροχή
υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης, που έχει εκπονήσει, και την
οποία η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.)
ανέλαβε να εκτελέσει με την υπ’αριθμ. 381287/6485/21.12.2021 Σύμβαση Κατασκευής του έργου
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», στα πλαίσια του άρθρου 144 του Ν.4412/2016.
➢ Ο Βασικός Μελετητής αναλαμβάνει με την σύμβαση τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 7 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 της
10.9.2018 (ΦΕΚ Β' 4203/25.09.2018) για την εφαρμογή της μελέτης, που έχει εκπονήσει
για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ήτοι:
Κατά τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής:
- Να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθείσα μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η
αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του
άρθρου 114 του Ν.4412/2016.
- Να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου και των αρχικών
μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής).
- Να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του έργου που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών
κατασκευής του έργου.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:
-Να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου που συντάσσουν
μελετητές του αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη
εγκεκριμένων μελετών του έργου.
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-Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον ανάδοχο
του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον καλείται και να
συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
- Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του έργου.
- Να σχολιάσει τυχόν προτάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών.
➢ Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016
χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου [2.083.170,14Χ1,5%= 31.247,55€, προστίθεται
Φ.Π.Α.(24%)=31.247,55Χ24%=7.499,41€, άρα συνολικό ποσό 31.247,55+7.499,41= 38.746,96€] και σε κάθε
περίπτωση κάτω των ορίων των παρ.β και γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016. Η παροχή υπηρεσίας
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 του άξονα προτεραιότητας
«Ανάπτυξη –εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με τίτλο: «Αναβάθμιση λιμενικών
υποδομών του δικτύου ΔΕΔ –Μ (Εκτός ΟΧΕ)», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5032714., ως 4ο Υποέργο της Πράξης
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ».
Βάσει των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε για
1. Την Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανάθεσης
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού : 4.032.000,00 € με Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ
5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». [CPV: 71530000-2
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών].
2. Την Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή και των όρων αυτής.
3. Τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση ως εξής:
Τακτικά Μέλη
• Χαράλαμπος Μικέλης, Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος.
• Τερψιχόρη Λογοθέτη, Τοπογράφος Μηχανικός,
• Ευγενία Βλάσση, Πολιτικός Μηχανικός.
Αναπληρωματικά Μέλη
• Φώτης Χριστοδουλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωτής Προέδρου.
• Μαρία Μαλεβίτη, Τοπογράφος Μηχανικός.
• Ανδρέας Διονυσόπουλος, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές δημοπρασίες του έργου. Η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα οριστεί στη σχετική
Πρόσκληση.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, να εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, να καθορίσει την
νέα καταληκτική ημερομηνία και ημερομηνία αποσφράγισης του έργου, σύμφωνα με την Πρόσκληση. Η
εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας, αν και τη
δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά.
Η Πρόσκληση έχει ως εξής:
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Πύργος ……/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο
Τ.Κ
: 27 131
Πληροφ. : ΑΘ. Παναγιωτοπούλου
Τηλ.
: 26213- 60259
email
: apanagi@ilia.pde.gov.gr

Προς: «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.»
Email: info@plefsissengineering.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΕΤΗΤΗ
στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»,
προϋπολογισμού : 4.032.000,00 € με Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5032714, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». [CPV: 71530000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
κατασκευών].
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 123 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-8-2016).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 188, του Ν.4412/2016, περί «Υποχρεώσεις του αναδόχου- Πρόγραμμα
Ποιότητας» και ειδικότερα την παρ.6 στην οποία αναγράφεται: «6. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι
βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της
σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους
και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».
3. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203
/τ.β’/29.9.18) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη
Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.» (ΦΕΚ
Β'4203/25.09.2018).
4. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010).
5. Την με αριθμ.πρωτ.381287/6485/21.12.2021 (ΑΔΑ: 940Μ7Λ6-4Κ4, ΑΔΑΜ:21SYMV009799482 2021-12-21)
Σύμβασης Κατασκευής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», με
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 του άξονα προτεραιότητας
«Ανάπτυξη –εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με τίτλο: «Αναβάθμιση λιμενικών
υποδομών του δικτύου ΔΕΔ –Μ (Εκτός ΟΧΕ)», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5032714.
6. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1776/20.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΖΖΨ7Λ6-9ΡΝ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με την οποία έγινε 5η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», περί διάθεσης πίστωσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας.
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7. Την ανάγκη να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 4203/25.09.2018) για την σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών
υπηρεσιών Βασικού Μελετητή κατά την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης του έργου και ειδικότερα:
➢ Την παρ.1 του άρθρου 4ΙΙ αυτής, σύμφωνα με την οποία: «η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
τεχνικού συμβούλου – μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευσης, με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής».
➢ Την παρ.2 του άρθρου 4ΙΙ αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής».
➢ Την παρ.4 του άρθρου 4Ι αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του
βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του
Έργου στον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται
υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου».
➢ Την παρ.4 του άρθρου 9 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203/τ.β’/29.9.18) σύμφωνα με
την οποία: «Η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις κατασκευής του έργου».
➢ Την παρ.4 του άρθρου 9 αυτής, σύμφωνα με την οποία: «Η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή
βαρύνει τις πιστώσεις κατασκευής του έργου».
8. Την υπ’αριθμ……/2022 (ΑΔΑ………………) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 4 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203/τ.β’/29.9.18) , έγκρισης
Πρόσκλησης προς τον βασικό μελετητή και των όρων αυτής και σύστασης της τριμελούς Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης.
Προσκαλούμε
Τον Βασικό Μελετητή «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Επέκτασης του Προσήνεμου
Μόλου Λιμένα Κυλλήνης», ήτοι: Πτυχίο Λιμενικών έργων (Κατηγορία 11) : Τάξη Β.
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
Να υποβάλλουν την …………., …../……/2022 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Β’
όροφος, Μανωλοπούλου 47, Πύργος, ΤΚ.27131), σύμφωνα με το άρθρο 4, εδάφιο ΙΙ, παρ.1 της Υπουργικής
Αποφάσεως, ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ.1 και
2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.
Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016
χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου [2.083.170,14Χ1,5%= 31.247,55€, προστίθεται
Φ.Π.Α.(24%)=31.247,55Χ24%=7.499,41€, άρα συνολικό ποσό 31.247,55+7.499,41= 38.746,96€] και σε κάθε
περίπτωση κάτω των ορίων των παρ.β και γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). Η παροχή υπηρεσίας
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 του άξονα προτεραιότητας
«Ανάπτυξη –εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με τίτλο: «Αναβάθμιση λιμενικών
υποδομών του δικτύου ΔΕΔ –Μ (Εκτός ΟΧΕ)», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5032714., ως 4ο Υποέργο της Πράξης
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ».
Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’αριθμ……/2022 (ΑΔΑ………………) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την οικονομική
προσφορά του μελετητικού γραφείου «ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» την …………., …../……/2022 και ώρα 10:00π.μ.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( διαδικτυακή πύλη
www.pde.gov.gr.) και συγκεκριμένα στη θέση [προκηρύξεις / Διαγωνισμοί]

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Υπάλληλο του
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή
διευκρινήσεων επί του θέματος.
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για
την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή για το 1ο Υποέργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμός: 4.032.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», , χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5032714 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054.

Β) Εγκρίνει τους όρους της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ως εξής:
Τακτικά Μέλη
•

Χαράλαμπος Μικέλης, Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος.

•

Τερψιχόρη Λογοθέτη, Τοπογράφος Μηχανικός.

•

Ευγενία Βλάσση, Πολιτικός Μηχανικός.

Αναπληρωματικά Μέλη
•

Φώτης Χριστοδουλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.

•

Μαρία Μαλεβίτη, Τοπογράφος Μηχανικός.

•

Ανδρέας Διονυσόπουλος, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε..

Η παραπάνω συγκρότηση της Επιτροπής ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές δημοπρασίες του
έργου. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα οριστεί
στη σχετική Πρόσκληση.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη ημερομηνία ή αν δεν
κατατεθεί καμιά προσφορά, να εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας, να καθορίσει την νέα καταληκτική ημερομηνία και ημερομηνία αποσφράγισης του έργου,
σύμφωνα με την Πρόσκληση. Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας
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διεξαγωγής της δημοπρασίας, αν και τη δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή δεν
υποβληθεί καμία προσφορά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε αρνητικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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