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Πάτρα 05 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ:313217/3004
ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

KOIN.: Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Προμηθειών.
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2348/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:312559/18796/23-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2348/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού Νο2 της αριθμ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019
διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό
Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων
και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού του 1.240.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της τιμής.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής
Βασιλική Μολφέση

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της
Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
316043/3030/25.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε
σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χαροκόπος Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Λύτρας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., και ο κ. Καρύδης Αριστείδης από τη Νομική
Υπηρεσία της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2348/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση πρακτικού Νο2 της αριθμ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο
συγκεκριμένα την αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και
εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού του 1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 312559/18796/23-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με
το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια
των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο
κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10.
Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο
175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
11.
Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
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12.

Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων &
των Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
13.
Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
14.
Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
15.
Την υπ. αριθμ. 202/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ:
19.418.636,00€ δημόσια δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018»
16.
Την αριθμ. 1726/7-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης του
έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, (ΣΑΕΠ 001 του έργου)
17.
Την υπ. αριθμ. 50/22-04-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Αποδοχή της εντολής και πληρεξουσιότητας του υπ’ αριθμ. 13677/12-4-2019 πληρεξουσίου της
συμβολαιογράφου Πατρών Ειρήνης Μητροπούλου -Καρακάση για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» για λογαριασμό του κυρίου του έργου ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ
ΟΤΑ»»
18.
Την υπ. αριθ. 52/22-04-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή
δημοπρασία του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαΐας. Προϋπολογισμός : 20.250.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ Κωδ. Έργου : 2018ΕΠ00100022»
19.
Την αριθμ. 412074/2861/20-12-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού
υπολόγου σε έργο της ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
20.
Tην υπ’ αριθμ. 1922/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την
προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και
αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
του 1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής και των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού»
21.
Την υπ. αριθ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019 διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και
αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
του 1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
22.
Την υπ. αριθμ. 2071/2019 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Νο1 της
αριθμ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και
αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
του 1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής»
23.
Το πρακτικό Νο2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στα
πλαίσια της ανωτέρω διακήρυξης, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την
προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση
και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως
του ποσού του 1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
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Στην Πάτρα, την 21/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης ΟικονομικούΔημ/κού Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 1922/2019 (ΑΔΑ: 7Χ557Λ6-4Ο6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
του προσωρινού αναδόχου του υπ. αριθ. 78669 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ. αριθ. πρωτ.
244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια εξοπλισμού για το
Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και αντικατάσταση
Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού του
1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Καλογερόπουλος Ιωάννης, ως πρόεδρος
2. Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα, ως τακτικό μέλος
3. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, ως τακτικό μέλος
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. την υπ. αριθ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019 ανωτέρω διακήρυξη
2. την αριθμ. 2071/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η
εταιρεία «ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ»
3. Το αριθμ. πρωτ. 295045/17872/8-10-2019 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, με το οποίο ζητήθηκε από τον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει
εντός δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
4. Τον με αριθμό πρωτοκόλλου 305259/8503/17-10-2016 σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
5. Το αριθμ. πρωτ. 305259/18503/17-10-2019 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου με το οποίο καθορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης των ανωτέρω
δικαιολογητικών κατακύρωσης η Δευτέρα 21-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής που
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αμέσως μετά την παραπάνω
διαδικασία ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης αποσφραγίσθηκε με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο του.
Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ. 244218/15399/168-2019 Διακήρυξης
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει ομόφωνα:
1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού Νο2
2. Την κήρυξη της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» ως οριστικού αναδόχου της υπ. αριθ. πρωτ.
244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και
αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, με συνολικό κόστος
968.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.201.188,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
1. Έγκριση πρακτικού Νο2 της αριθμ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και
πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών
μηχανημάτων και εργαλείων, συνολικής δαπάνης έως του ποσού του 1.240.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της τιμής
2. Κήρυξη της εταιρείας «ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» ως οριστικού αναδόχου της υπ. αριθ. πρωτ.
244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
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εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και
αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, με συνολικό κόστος
968.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.201.188,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.201.188,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα
την αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων.
Το έργο «Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου
Καλαβρύτων» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Πράξης ΣΑ:
2018ΕΠ00100022). H δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9454.01.2034. Για τον σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 2830/2019 και
2737/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.Η χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει σε ποσοστό 95,89 % το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και σε ποσοστό 4,11% το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το
οποίο βαρύνεται επίσης με το σύνολο του ΦΠΑ.

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
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. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
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 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3722/τ. Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ.πρωτ.: 312559/18796/23-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραϊτης Νικόλαος
ψήφισε λευκό και τα λοιπά οχτώ μέλη ψήφισαν θετικά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της
αριθμ. πρωτ. 244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την
αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων,
συνολικής δαπάνης έως του ποσού του 1.240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
2. Ανακηρύσσει την εταιρεία «ΥΙΟΙ Ν ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» ως οριστικό ανάδοχο της υπ. αριθ. πρωτ.
244218/15399/16-8-2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο συγκεκριμένα την αναβάθμιση και
αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων, με συνολικό κόστος
968.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.201.188,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 1.201.188,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και πιο
συγκεκριμένα την αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων και λοιπών μηχανημάτων και
εργαλείων.
Το έργο «Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού
Κέντρου Καλαβρύτων» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός
Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠ00100022). H δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9454.01.2034. Για τον σκοπό
αυτό έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 2830/2019 και 2737/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Η
χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει σε ποσοστό 95,89 % το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) και σε ποσοστό 4,11% το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο βαρύνεται επίσης
με το σύνολο του ΦΠΑ.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Βασιλική Μολφέση

