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264 41 Πάτρα
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Πάτρα 7 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ: 232395/2442
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1970/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 232207/3238/1.8.2019 εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1970/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση προς έγκριση του από 22-07-2019 Πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη δημοπρασίας του

έργου: «Αποκαταστάσεις από την

Θεομηνία της 21ης έως 22ης Οκτωβρίου 2016 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» Υποέργο 3:
«Αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρικών έργων από Θεομηνία σε χείμαρρους και ρέματα των
Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )», για
δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 28/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
7η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

234164/2456/2.8.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Γαβριηλίδης Κων/νος
Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν για το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης οι εκπρόσωποι των
Αγροτικών Αλιευτικών Συνεταιρισμών
i.

κ. Μαχαιριώτης Δημήτριος-(πρόεδρος του συνεταιρισμού «Το Σκαλί»

ii. κ. Κλαουδάτος Σταύρος (πρόεδρος του Συν/σμού «Η Δηιάνειρα»
iii. κ. Κάππας Παναγιώτης (πρόεδρος του Συν/σμού «Αγία Ειρήνη»)
iv. κ. Μπότας Γεώργιος (πρόεδρος του Συν/σμού «Το Διβάρι»)
καθώς και οι εγγυητές και νομικοί εκπρόσωποι των παραπάνω αγροτικών αλιευτικών
συνεταιρισμών.
Επίσης για το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκαν ο Δ/ντής της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Νικολόπουλος Στέφανος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας ΠΕ
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Παρπούρα Άλκηστις - Χρυσάνθη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1970/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20 θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα
συμφώνησε ομοφώνα, με τίτλο: «Διαβίβαση προς έγκριση του από 22-07-2019 Πρακτικού
ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις από
την Θεομηνία της 21ης έως 22ης Οκτωβρίου 2016 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» Υποέργο 3:
«Αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρικών έργων από Θεομηνία σε χείμαρρους και ρέματα των
Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 232207/3238/1.8.2019 εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρίθμ: 2009/2018 (ΑΔΑ:72ΗΨ7Λ6-Γ48) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία
συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού για το έργο.
2. Το γεγονός ότι έγινε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω Eθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Αύξοντα Αριθμό (Α.Α) συστήματος: 78881
3. Τη με αριθμό 1268/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός
ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με οικονομική προσφορά 314.069,19€, (προ ΦΠΑ),
ήτοι μέση έκπτωση 61,06%.
4. Το από 22-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου το οποίο αναρτήθηκε από τον
πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού ως <<εσωτερικό>> μέσω της λειτουργίας <<επικοινωνία>> του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.δ της διακήρυξης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 22-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
και αντιπλημμυρικών έργων από Θεομηνία σε χείμαρρους και ρέματα των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π.
Μεσολογγίου» προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην
εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με οικονομική προσφορά 314.069,19 ΕΥΡΩ
(προ ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 61,06 %.

Το πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
Στις 22- 07 -2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση τα
παρακάτω μέλη οι υπογεγραμμένοι:
1) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, ως πρόεδρος
2) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ,
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ , ως τακτικό μέλος
3) ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ , ως τακτικό μέλος
που αποτελούμε, την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 2009/2018 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας, για την διεξαγωγή της εν λόγω
δημοπρασίας, ενεργήσαμε ως κάτωθι:
• Σύμφωνα με την Αριθμ.ΑΔΑΜ 18PROC004096892 2018-11-29 Διακήρυξη του διαγωνισμού , η
ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών ήταν η 18/01/2019 και ώρα 10.00 π.μ. και η ημέρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 25/01/2019 και ώρα 10.00 π.μ.
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• Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, του
ανωτέρω διαγωνισμού ,με ηλεκτρονικό αριθμό (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 78881), την 25-01-2019 και
ώρα 10.00 π.μ.
• Στον διαγωνισμό υπέβαλαν ηλεκτρονικά, εμπροθέσμως, τις προσφορές τους ΕΝΝΕΑ (9)
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
• Έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» όλων των συμμετεχόντων πρωτοκόλλου .
• Το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού.
• Την απο 03/07/2019 πρόσκληση μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προς τον
προσωρινό μειοδότη του έργου Οικονομικού Φορέα : " ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε " για την προσκόμιση
Δικαιολογητικών Προσωρινού μειοδότη
Ο Προσωρινός Μειοδότης ανάδοχος του έργου, Οικονομικός Φορέας " ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε ":
• Την 18/07/2019 υπέβαλλε σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη του εν θέματι έργου μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ τα οποία κατατέθηκαν με το υπ' αριθμ.
219051/3032//19-07-2019
πρωτόκολλο στην υπηρεσία.
Προχωρήσαμε σε αποσφράγιση του υποβληθέντα φακέλου δικαιολογητικών, του προσωρινού
μειοδότη.
Τα υποβληθέντα σε έντυπη μορφή, την 19/07/2019, δικαιολογητικά, μονογράφησαν ανά φύλλο από
την Επιτροπή και κατόπιν αντιπαραβολής των, διαπιστώθηκε ότι, αυτά ταυτίζονται με τα
ηλεκτρονικώς υποβληθέντα.
Κατόπιν εξέτασης όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα
αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (άρθρα 23.2 έως και 23.10).
Η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, κλείνει το παρόν πρακτικό σήμερα την 22/07/2019,
βάσει του οποίου για τον προσωρινό μειοδότη «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με οικονομική προσφορά
314.069,19 ΕΥΡΩ (προ Φ.Π.Α.), ήτοι μέση έκπτωση 61,06 %, συντρέχουν όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις, για ανακήρυξή του ως οριστικού μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού και εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης, στον ανωτέρω προσωρινό μειοδότη, με την επωνυμία «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»,.»
και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, προς έγκριση, το παρόν
πρακτικό (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του
υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.2ε της διακήρυξης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. που παρευρέθησαν στο Διαγωνισμό.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
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Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις,

εφαρμογής

του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 232207/3238/1.8.2019 εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε.
 Το από 22-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΑΔΑ: 9ΟΚΚ7Λ6-Μ3Ι
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Εγκρίνει το από 22-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών και αντιπλημμυρικών έργων από Θεομηνία σε χείμαρρους και ρέματα των Δήμων
Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου» προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) και
2. Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού την εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία:
«ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με οικονομική προσφορά 314.069,19 ΕΥΡΩ (προ ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση
61,06 %.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

