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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 140733/875

ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 617/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140670/3645/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν &
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 617/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ «ζωσ ο τελικόσ πίνακασ μειοδοςίασ» του από 20-05-2021
Πρακτικοφ υπ’ αρ. 1 τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμόσ μελζτθσ: 7.750.000,00€ με
Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001.
Β) Ζγκριςθ εφαρμογισ του άρκρου 88 του Ν.4412/2016 «Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ» του
διαγωνιςμοφ ανοικτισ διαδικαςίασ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, με θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν
20-04-2021 για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του υποζργου «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ». Γ) υγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ
οργάνου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΒΙΨ7Λ6-34Ρ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 617/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
«ζωσ ο τελικόσ πίνακασ μειοδοςίασ» του από 20-05-2021 Πρακτικοφ υπ’ αρ. 1 τθσ επιτροπισ
διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμόσ μελζτθσ: 7.750.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001. Β) Ζγκριςθ εφαρμογισ του
άρκρου 88 του Ν.4412/2016 «Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ» του διαγωνιςμοφ ανοικτισ
διαδικαςίασ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ
τθν τιμι, με θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν 20-04-2021 για τθν επιλογι
αναδόχου καταςκευισ του υποζργου «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ». Γ) υγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ οργάνου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140670/3645/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθ με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ9Π46ΜΣΛΡ-ΗΕΡ) απόφαςθ Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων με τθν οποία εντάχκθκε το ζργο του κζματοσ ςτθ ΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προχπολογιςμό
27.530.000,00€.
2. Σθ με αρ. 113/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΒΓ7Λ6-5ΧΤ) απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ περί
ζγκριςθσ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του υποζργου του κζματοσ με τθν εφαρμογι τθσ
ανοικτισ διαδικαςίασ του άρκρου 27 του Ν.4412/2016.
3. Σα άρκρα 88 & 221 (ωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει, άρκρο 108, Ν.4782/2021) του Ν.4412/2016 που
διζπει τον παρόντα διαγωνιςμό, ωσ τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα ειςιγθςθ και αποτελοφν αιτία ςφνταξθσ
αυτισ λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν του και των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων,. του
παρόντοσ ζργου
4. Σο με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧ/4657/52/12-01-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ χεδιαςμοφ
Π.Δ.Ε. περί μθ υπαγωγισ του ζργου ςε υποχρζωςθ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ.
5. Σθ με αρ.πρωτ. 33453/758/οικ./08-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΦ7Λ6-ΕΓ5) Απόφαςθ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. περί ζγκριςθσ τθσ
μελζτθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου του κζματοσ.
6. Σθ με αρ.254/2021 (ΑΔΑ: Ω85Μ7Λ6-1ΝΠ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε. με κζμα τθν ζγκριςθ
των όρων τθσ διακιρυξθσ διεξαγωγισ ανοιχτισ δθμοπραςίασ ανάκεςθσ του υποζργου του κζματοσ.
7. Σθ με αρ. πρωτ. 69635/1781/οικ./17-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΝ27Λ6-Λ0) προκιρυξθ ςφμβαςθσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το υποζργο του κζματοσ (ΑΔΑΜ : 21PROC008297699 2021-0317).
8. Σο από 20/05/2021 Πρακτικό Ι του διαγωνιςμοφ ανοικτισ διαδικαςίασ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, με θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των προςφορϊν 20-04-2021 για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του υποζργου του κζματοσ.
Ειςθγοφμαςτε για:
Α) Σθν ζγκριςθ ζωσ ο τελικόσ πίνακασ μειοδοςίασ του από 20-05-2021 Πρακτικοφ υπ’ αρ. 1 τθσ επιτροπισ
διαγωνιςμοφ του ζργου: ««ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ
ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμόσ μελζτθσ : 7.750.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων (ΠΔΕ), κ.ε.: 2020ΕΠ50100001.
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Β) Σθν εφαρμογι του άρκρου 88 του Ν.4412/2016 «Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ» , διότι εκτιμάται θ
αναγκαιότθτα να αιτιολογθκοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων Εργολθπτικϊν
Επιχειριςεων ωσ αυτζσ προκφπτουν από τον Σελικό Πίνακα Μειοδοςίασ και ςυγκεκριμζνα να αιτιολογθκεί θ
οικονομικι προςφορά τισ μειοδότριασ Ε.Ε. «ΠΗΓΝΤΜΙ I.K.E.», λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μεγάλθ διαφορά ςτο
ποςοςτό ζκπτωςθσ (8,60%) ςε ςχζςθ με τον 2ο προςφζροντα οικονομικό φορζα και ςε ςχζςθ με τισ
επόμενεσ/ακόλουκεσ αυτοφ προςφορζσ .
Η εφαρμογι τθσ άνω παραγράφου (Β) , είκε προκφψει, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88, Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ
147/τ’Α/08-08-2016) ωσ ςε αυτό αναφζρεται ότι:
«1. Όταν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με τα ζργα, τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ, οι
ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν
ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
2. Οι εξθγιςεισ τθσ παρ. 1 μπορεί να αφοροφν ιδίωσ:
α) τα οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου καταςκευισ, τθσ διαδικαςίασ παραςκευισ ι των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν,
β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν παροχι
των προϊόντων ι τθν παροχι των υπθρεςιϊν ι τθν εκτζλεςθ του ζργου,
γ) τθν πρωτοτυπία του ζργου, των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που προτείνονται από τον προςφζροντα,
δ) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 89,
ε) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 131,
ςτ) το ενδεχόμενο χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 89.»,
και κατά τα λοιπά, ωσ το ςχετικό αναφερόμενο άρκρο 88 του Ν.4412/2016.
Γ) Να γίνει αποδεκτό το γνωμοδοτικό όργανο (εξζταςθσ αιτιολογιςεων προςφορϊν), παρ. 3, του άρκρου 221 του
Ν.4412, ωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν.4782/2021 και ιςχφει, εκ του πίνακα (ςυνθμμζνα)
επιλογισ μελϊν ςυγκρότθςθσ γνωμοδοτικοφ οργάνου εκ υπαλλιλων τθσ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. εγγεγραμμζνων ςτο
ΜθΜΕΔ., ιτοι τριμελζσ.
Παρακαλοφμε για τθν ζγκριςθ των ανωτζρω.
Σο από 20-05-2021 Πρακτικό ζχει ωσ εξισ:
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, κ. πθλιόπουλο Κωνςταντίνο και κ. Λφτρα Ιωάννθ και τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 6
αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. (εγγεγραμμζνων
ςτο ΜθΜΕΔ) που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ςυλλογικό όργανο
τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν, προκειμζνου να προκφψουν τα τρία
τακτικά μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου (εξζταςθσ αιτιολογιςεων προςφορϊν) με τουσ
αναπλθρωματικοφσ του.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά
1) Γάκθσ Ανδρζασ, ωσ Πρόεδροσ
2) χίηασ Αναςτάςιοσ, ωσ μζλοσ
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3) Χρυςανκακόπουλοσ Χρφςανκοσ, ωσ μζλοσ

Αναπλθρωματικά μζλθ
1) Κατςαΐτθ Αδαμαντία, ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2) Παραςκευόπουλοσ Αντϊνιοσ, ωσ μζλοσ
3) Χαμαντί Αδάμ, ωσ μζλοσ

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 140670/3645/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν & Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει «ζωσ ο τελικόσ πίνακασ μειοδοςίασ» του από 20-05-2021 Πρακτικοφ υπ’ αρ. 1 τθσ επιτροπισ

διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμόσ μελζτθσ: 7.750.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται
ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Β) Εγκρίνει τθν εφαρμογι του άρκρου 88 του Ν.4412/2016 «Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ» του
διαγωνιςμοφ ανοικτισ διαδικαςίασ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, με θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν
20-04-2021 για τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του υποζργου «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», διότι εκτιμάται θ αναγκαιότθτα
να αιτιολογθκοφν ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων Εργολθπτικϊν
Επιχειριςεων ωσ αυτζσ προκφπτουν από τον Σελικό Πίνακα Μειοδοςίασ και ςυγκεκριμζνα να
αιτιολογθκεί θ οικονομικι προςφορά τισ μειοδότριασ Ε.Ε. «ΠΗΓΝΤΜΙ I.K.E.», λαμβάνοντασ υπόψθ τθ
μεγάλθ διαφορά ςτο ποςοςτό ζκπτωςθσ (8,60%) ςε ςχζςθ με τον 2 ο προςφζροντα οικονομικό φορζα
και ςε ςχζςθ με τισ επόμενεσ/ακόλουκεσ αυτοφ προςφορζσ.

Η εφαρμογι τθσ άνω παραγράφου (Β), είκε προκφψει, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ’Α/08-08-2016), ωσ ςε αυτό αναφζρεται ότι:
«1. Όταν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με τα ζργα, τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ,
οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
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προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
2. Οι εξθγιςεισ τθσ παρ. 1 μπορεί να αφοροφν ιδίωσ:
α) τα οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου καταςκευισ, τθσ διαδικαςίασ παραςκευισ ι των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για
τθν παροχι των προϊόντων ι τθν παροχι των υπθρεςιϊν ι τθν εκτζλεςθ του ζργου,
γ) τθν πρωτοτυπία του ζργου, των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που προτείνονται από τον προςφζροντα,
δ) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18, περί αρχϊν που εφαρμόηονται
ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 89,
ε) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 131,
ςτ) το ενδεχόμενο χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του
άρκρου 89.»,
και κατά τα λοιπά, ωσ το ςχετικό αναφερόμενο άρκρο 88 του Ν.4412/2016.
Γ) υγκροτεί το γνωμοδοτικό όργανο εξζταςθσ αιτιολογιςεων προςφορϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3,
του άρκρου 221 του Ν.4412, ωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν.4782/2021 και ιςχφει, από
υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., εγγεγραμμζνων ςτο ΜθΜΕΔ, ωσ εξισ:
Σακτικά
1) Γάκθσ Ανδρζασ, ωσ Πρόεδροσ
2) χίηασ Αναςτάςιοσ, ωσ μζλοσ
3) Χρυςανκακόπουλοσ Χρφςανκοσ, ωσ μζλοσ

Αναπλθρωματικά μζλθ
1) Κατςαΐτθ Αδαμαντία, ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2) Παραςκευόπουλοσ Αντϊνιοσ, ωσ μζλοσ
3) Χαμαντί Αδάμ, ωσ μζλοσ

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
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ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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