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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 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/169068/938/03-06-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

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

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 5ης
Παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε

ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε»,

προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /
ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100033».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/167126/2446/02-06-2022 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. Με την υπ’ αριθμ. 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης , εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 , στη ΣΑΕΠ 001 το έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε» με
(Κωδ. Έργου 2019ΕΠ00100033), με προϋπολογισμό: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.
2. Με την υπ’ αριθμ. 96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο
πρακτικό 07/2019 , εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 001 με ΚΑ
2019ΕΠ00100033 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΥ7Λ6-ΣΒ5) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 23-7-2019.
4. Με την υπ΄ αριθμ. 1681/24-7-2019 ( ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
διατυπωθείσα στο πρακτικό 25/2019 έγινε η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την
διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής
διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας , άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε
ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε»,
προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ με Φ.Π..Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης»
σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
5. Με την υπ΄ αριθμ. 2069/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-Χ4Χ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
διατυπωθείσα στο πρακτικό 33/2019 έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό
διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.
6. Με την υπ΄ αριθμ. 38/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ297Λ6-ΠΞ3) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο
πρακτικό 02/2020, έγινε τροποποίηση της υπ’αριθμ.2069/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος.
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7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η 11-10-2019 ενώ ως ορισθείσα
ημερομηνία ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ήταν η 17-10-2019.
8. Με την υπ’ αριθμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ:ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο
πρακτικό 20/2020,εγκρίθηκε το Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως «Προσωρινός
Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με προσφερθείσα μέση έκπτωση
21,53%.
9. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που πήραν μέρος στη διεξαγωγή της δημοπρασίας της 11-10-2019,
έληγαν στις 11-7-2020 και, ως εκ τούτου, υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου.
10.Η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ΄αριθμ. 116998/1711/20-5-2020 έγγραφο της, και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.
3 του Ν 4412/2016, καθώς και το άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε.,
την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και των
εγγυητικών συμμετοχής αυτών κατά τέσσερις (4) μήνες.
11.Με την υπ΄αριθμ. 554/25-5-2020 (ΑΔΑ: Ω0Β17Λ6-6ΧΥ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε
να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς της δημοπρασίας του έργου με τίτλο του θέματος, να παραταθεί η
ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερις (4) μήνες.
12.Με το υπ΄αριθμ. 123320/1830/28-5-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, ζητήθηκε από
τους τρείς (3) οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην δημοπρασία να υποβάλλουν δήλωση, με καταληκτική
ημερομηνία μέχρι τις 16-7-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος των προσφορών τους, καθώς και
βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής που είχαν προσκομίσει στα πλαίσια
διεξαγωγής της δημοπρασίας, για τέσσερις (4) μήνες (ήτοι έως 11-11-2020).
13.Από τους τρεις (3) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ( «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΤΕ», «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» , «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), μόνο οι δύο (2) εξ’
αυτών («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ») ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά
εγγράφως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η
τρίτη συμμετέχουσα κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε ΥΔ. στην οποία μνημόνευε ότι δεν επιθυμεί την
παράταση ισχύος της προσφοράς της .
14.Με την υπ’ αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
διατυπωθείσα στο πρακτικό 29/2020, εγκρίθηκε το από 01-06-2020 συνταχθέν Πρακτικό( ΙΙ) του έργου του
θέματος και Κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την
επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα
τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης είκοσι ένα και
πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%), καθώς και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχη Δ.Ε., κ. Νεκτάριος Φαρμάκης,
προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου.
15.Με το αριθ. πρωτ. 142462/2112/22-06-2020 έγγραφό της Υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ’αριθμ. 620/09-062020 (ΑΔΑ:Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του
διαγωνισμού, εκτός του προσωρινού αναδόχου, για τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
16.Η Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, στις 22-06-2020 και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν
της από 18-06-2020 πρόσκληση της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων, κατόπιν και του υπ’αριθμ.πρωτ. 123320/1830/28-5-2020 έγγραφου της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ηλείας. Η Ε.Δ αφού έλεγξε:
• α) Την από 02-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 130282/1930/02-06-2020) δήλωση παράτασης της
προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής e-57727/01-10-2019 (υπ΄αριθμ. 7425/2020-e /01-06-2020 έγγραφο
του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
• Την από 10-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 138679/2048/10-6-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς
και της εγγυητικής συμμετοχής e-58461 /11-10-2019 (υπ΄αριθμ. 7672/2020-e /04-06-2020 έγγραφο του
ΤΜΕΔΕ) , της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ με ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
• γ) Την από 11-06-2020 Υ.Δ Ν.1599/1986, που υπέβαλλε στην Υπηρεσία (αριθμ. πρωτ. 146075/2174/17-062020), ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», στην οποία αναφέρει ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την ισχύ
της προσφοράς της πέραν τις 11-07-2020 για το παραπάνω έργο συνέταξε το Πρακτικό (ΙΙα) το οποίο και
ολοκλήρωσε στις 22-06-2020.
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17.Με το υπ΄αριθμ 155546/2347/01-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, αποστάλθηκε στην
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , προς έγκριση, το Πρακτικό (ΙΙα) παράτασης ισχύος των
προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.
18.Με την υπ΄ αριθμ. 702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε,
στο πρακτικό 36/2020, αποφασίσθηκε :
• α) Η ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
• β) Η έγκριση του πρακτικού (ΙΙα) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των
εγγυητικών συμμετοχής.
• γ) Η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου και η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική
εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με οικονομική προσφορά προφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες
εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και
πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).
19.Κατά της 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, υποβλήθηκε
η από 03-07-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 από την
εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», που συμμετείχε στο διαγωνισμό.
20.Με το υπ’αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.183456/2756/22.7.2020 της Υπηρεσίας προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αποστάλθηκε η υπ’αριθμ.702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε προκειμένου να την λάβουν υπόψη τους κατά την έκδοση της Απόφασης τους αφού η εν
λόγω Απόφαση της Ο.Ε. συσχετιζόταν άμεσα με την υπ’αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) κατά της
οποίας είχε υποβληθεί προδικαστική προσφυγή.
21.Στις 10-08-2020 εκδικάστηκε η από 03-07-2020 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ
850/06-07-2020 και λήφθηκε η υπ΄ αριθμ. 1011/10-08-2020 απόφασή της ΑΕΠΠ με την οποία απορρίφθηκε η
υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της υπ’αριθμ.620/9.6.2020 Απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι
στο σώμα της εκδοθείσας απόφασης της ΑΕΠΠ, και ειδικότερα στις σελ.5 και 6 αυτής, γίνεται ειδική αναφορά
ότι κατά την έκδοση της Απόφασής της η ΑΕΠΠ έλαβε υπόψη της και την 702/6.7.2020 Απόφαση της Ο.Ε της
Π.Δ.Ε.
22.Κατά της υπ’αριθμ.1011/10-08-2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 10-9-2020 στο Διοικητικό Εφετείο
Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η ποία
και έλαβε αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020.
23.Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 11-09-2020 πράξη του Προέδρου του 2ου Τμήματος, όρισε ως
ημερομηνία εκδίκασης της από 10-09-2020 αίτησης αναστολής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.
24.Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών (Τμήμα Β΄ Μονομελές), με την αριθμ. Ν62/16-10-2020 απόφασή του, έκανε
δεκτή την από 10-09-2020 αίτηση αναστολής (με αριθ. καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020) της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ανέστειλε την εκτέλεση της 1011/2020 απόφασης
της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η
απόφαση Ν62/16-10-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 16-12-2020.
25.Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με μήνυμα που υπέβαλλε στις 22.12.2020 η
κατασκευαστική εταιρεία «Διάσταση ΑΤΕ», έγινε γνωστό στην Υπηρεσία μας ότι η προαναφερθείσα
κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών την με αριθμ. κατάθεσης
ΑΚ148/2020 αίτηση ακύρωσης της υπ’αριθμ.1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
26.Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 02-03-2021 πράξη του Προέδρου του 2ου Τμήματος , όρισε
ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης ΑΚ148/22-12-2020 αίτησης ακύρωσης της
υπ’αριθμ.1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 18-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ. Η απόφαση ΑΚ148/22-12-2020 μας
επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 12-04-2021. H εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης αναβλήθηκε για
τις 19-11-2021 ημέρα Παρασκευή. Eκ νέου όμως αναβλήθηκε και ορίσθηκε νέα ημερομηνία εκδίκασης η 18η
Μαρτίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά η δικάσιμος. Επισημαίνεται όμως ότι
μέχρι και σήμερα δεν μας έχει αποσταλεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
27.Οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα
δημοπρασία, έληγαν στις 11-11-2020 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η
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Υπηρεσία ζήτησε με το υπ΄ αριθμ. 306766/5017/17-11-2020 έγγραφο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 97
παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της
Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους
διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
28.Με την υπ΄ αριθμ. 1251/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΕΨ7Λ6-9Δ4) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε
εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των
προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
29.Με το υπ΄ αριθμ. 315114/5166/26-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε
από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να
υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 06-12-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς
τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, για παράταση
έξι (6) μηνώ αυτών, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
30.Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της
ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
• α)Την από 01-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 319368/5234/01-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986
παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ
παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 19525/2020 – e/01-12-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 11-05-2021 η εγγυητική
συμμετοχή με αριθ. e-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
• β)Την από 03-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 322757/5299/03-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986
παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ
παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 7672/2020-e/04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-05-2021 η εγγυητική
συμμετοχή με αριθ. e-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
31.Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας δεν ήταν εφικτό να συνεδριάσει με απαρτία από τις 23-11-2020
μέχρι 01-03-2021, λόγω της απεργίας-αποχής των μηχανικών που συμμετείχαν σε αυτή.
32. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 02-03-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν
της από 24-02-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών
συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (29) και
είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (30).
33.Η Ε.Δ αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών
συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙβ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 02-03-2021.
34.Με την υπ΄ αριθμ. 367/29-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΕΑ7Λ6-Ζ1Δ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε
εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙβ) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών
συμμετοχής, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
35.Οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα
δημοπρασία, έληγαν στις 11-05-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η
Υπηρεσία ζήτησε με το υπ΄ αριθμ. 104518/1882/22-04-2021 έγγραφο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 97
παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της
Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους
διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2021.
36.Με την υπ΄ αριθμ. 497/26-04-2021 (ΑΔΑ: 904Ν7Λ6-ΗΙΔ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε
εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των
προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 31-12-2021.
37.Με το υπ΄ αριθμ. 111228/1979/28-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε
από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να
υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 17-05-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς
τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 31-122021.
38.Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
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της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της
ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
• α)Την από 07-5-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 116798/2028/07-5-2021) και την από 06-5-2021 ΥΔ
Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από
αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9365/2021 – e/06-5-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 3112-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας
«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
• β)Την από 11-05-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 120228/2081/11-05-2021) και την από 11-05-2021
ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από
αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9448/2021-e/07-05-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 3111-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας
«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
39. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 18-05-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν
της από 13-05-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών
συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (37) και
είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (38).
40.Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος
των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙγ) το οποίο και
ολοκλήρωσε στις 18-05-2021.
41.Με την υπ΄ αριθμ. 626/31-5-2021 (ΑΔΑ: 67ΔΠ7Λ6-22Υ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε
το πρακτικό (ΙΙγ) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής
μέχρι 31-12-2021.
42.Οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα
δημοπρασία, έληγαν στις 31-12-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η
Υπηρεσία ζήτησε με το υπ΄ αριθμ. 330075/5646/16-11-2021 έγγραφο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 97
παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της
Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους
διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2022.
43.Με την υπ΄ αριθμ. 1422/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ7Λ6-ΟΒΜ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε
εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των
προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 30-06-2022.
44.Με το υπ΄ αριθμ. 340345/5846/24-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε
από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να
υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 08-12-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς
τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-062022.
45.Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της
ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
• α)Την από 30-11-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 348243/5964/30-11-2021) και την από 30-11-2021
ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παράτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 30-06-2022 και μετά από
αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24750/2021 – e/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι
30-06-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης
εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
• β)Την από 01-12-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 350177/6027/01-12-2021) και την από 01-12-2021
ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παράτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 30-06-2022 και μετά από
αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24743/2021-e/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 3112-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας
«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
46.Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 07-12-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν
της από 02-12-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών
Σελίδα 6 από 8

ΑΔΑ: Ψ8ΝΞ7Λ6-ΕΑ7
συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (44) και
είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (45).
47.Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος
των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙγ) το οποίο και
ολοκλήρωσε στις 07-12-2021.
48.Με την υπ΄ αριθμ. 1566/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ27Λ6-Γ5Τ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε
εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙδ) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών
συμμετοχής μέχρι 30-06-2022.
Βάσει των ανωτέρω και επειδή διαφαίνεται ότι θα υπάρχει αδυναμία συμβασιοποίησης μέχρι την 30-06-2022,
ημερομηνία παράτασης ισχύος των προσφορών (σύμφωνα με την 1566/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ27Λ6-Γ5Τ)
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής),
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης, προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες , σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, 5η παράταση ισχύος των προσφορών τους μέχρι 28-02-2023 και των
εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών , ήτοι μέχρι 3003-2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο – Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία - Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας 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.
• 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», όπως ισχύει.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να ζητηθεί με αποστολή αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. από τους
προσφέροντες του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100033, 5η Παράταση ισχύος των
προσφορών τους μέχρι 28-02-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τους τριάντα (30) ημέρες μετά
την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-03-2023, για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

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

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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