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Πάτρα 10 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 358035/3303
Δ/νση Τεχνικών Έργων (Έδρα) της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2609/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 329525/8348/29-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
(Έδρα) της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2609/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 20-11-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 2 του συνοπτικού
διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία αποσφράγισης 27-09-2019, για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00€
(χωρίς το ΦΠΑ) / 74.400,00€(με το ΦΠΑ).», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π.Μεσολογγίου, σήμερα την 05η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, στην Ι.Π. Μεσολογγίου
(Κύπρου 1- Διοικητήριο), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 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. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική Τσούμα,
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2609/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 91ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση του από 20-11-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 2 του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής
διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, με ημερομηνία αποσφράγισης 27-09-2019, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ΔΙΜΗΚΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ) /
74.400,00€(με το ΦΠΑ).».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 329525/8348/29-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) της
Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τη με αρ. 59/22-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΔΣ7Λ6-Ρ3Ε) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί
προένταξης του έργου του θέματος στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Π.Δ.Ε. έτους 2019 του Περιφερειακού Σκέλους
Δυτ. Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π.
2. Τη με αρ.125/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του τρόπου
ανάθεσης του έργου του θέματος.
3. Τη με Α/Α 2761/2019 (με αρ.πρωτ.216319/13638/15-07-2019, ΑΔΑ : 69ΗΜ7Λ6-1ΤΘ) απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσ. Ελέγχου Π.Δ.Ε.
4. Τη με αρ.πρωτ. 210614/13278/23-07-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00.071.9776.01.1121
ποσού 74.400,00€ για το υπόψη έργο.
5. Το με αρ.πρωτ. 234480/4143/05-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
6. Τη με αρ.πρωτ.240955/6097/οικ./09-08-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΜΟ7Λ6-2ΝΙ) Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ περί έγκρισης της
μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
7. Τη με αρ. 1999/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΗΣ7Λ6-ΩΑΣ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα την έγκριση
δημοπράτησης – διακήρυξης διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, των όρων
δημοπράτησης, διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του
θέματος.
8. Τη με αρ.πρωτ.269755/6796/οικ./16-09-2019 (ΑΔΑΜ : 19PROC005562206 2019-09-16) Διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.
9. Τη με αρ. 2289/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΣ87Λ6-ΖΝΥ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα την έγκριση του
από 27/09/2019 Πρακτικού υπ’αρ. Ι του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016 και την απόφαση 1999/2019 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με ημερομηνία αποσφράγισης 2709-2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.
Παρακαλούμε για:
την έγκριση του από 20-11-2019 Πρακτικού υπ’ αρ. 2 και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του
ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις
εκατό (5,00%).

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
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«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»
- προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) / 60.000,00€ (χωρίς Φ.ΠΑ.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2019ΚΑΠ0703000 (Κ.Α.Ε. 02.00.071.9776.01.1121)
Με την υπ΄ αριθμ. 2289/2019 (ΑΔΑ:6ΞΣ87Λ6-ΖΝΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το ανωτέρω έργο η εταιρεία «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».
Βάσει του άρθρου 4.2 της διακήρυξης του έργου και του άρθρου 103 του Ν. 4412/16, ο μειοδότης
προσκλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 324382/8200/οικ/04-11-2019 έγγραφο να καταθέσει τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης.
Ο ανάδοχος αφού υπέβαλε τα παραπάνω δικαιολογητικά (τα κατέθεσε με το με αρ. 329525/8348/07-112019) στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η επιτροπή του διαγωνισμού (ως ορίστηκε με την με αριθμό 1999/2019 (ΑΔΑ:Ω0ΗΣ7Λ6-ΩΑΣ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνεδρίασε στην Πάτρα στις 20-11-2019, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό να
ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Αφού πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους
διαπίστωσε πως όλα τα δικαιολογητικά είναι αληθή και πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της
διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα:

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016 την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του ανωτέρω
διαγωνισμού στην εταιρεία «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», της οποίας τα έννομα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (άρθρο 105) επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος
των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Εισηγείται την ανάθεση στην Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. της κοινοποίησης της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το
καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

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. 248595/2712/2016 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).
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 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».
 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.: 329525/8348/29-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) της
Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το από 20-11-2019 Πρακτικό υπ’ αρ. 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) και κατακυρώνει το αποτελέσμα
του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης πέντε
τοις εκατό (5,00%).
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: ΩΝ2Υ7Λ6-Ρ2Δ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

