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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 269344/1715

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1191/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 265507/4440/27-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. - Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1191/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 32 παρ. 2(γ) και 32Α του
Ν.4412/2016, του ζργου: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΣΗ 26 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ», προχπολογιςμόσ: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 801, κ.ε.: 2021ΕΠ80100000. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ ςε
διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. Γ) Κακοριςμόσ των
Οικονομικϊν Φορζων ςτουσ οποίουσ κα αποςταλεί θ Πρόςκλθςθ. Δ) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ για τθν
διεξαγωγι τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάκεςθ του ζργου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΞΣΩ7Λ6-1ΜΛ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 4θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ.
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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. Απόφαςθσ 1191/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, του ζργου: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΗ 26 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ», προχπολογιςμόσ:
2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 801, κ.ε.:
2021ΕΠ80100000. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ ςε διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ
χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ. Γ) Κακοριςμόσ των Οικονομικϊν Φορζων ςτουσ οποίουσ κα
αποςταλεί θ Πρόςκλθςθ. Δ) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ για τθν διεξαγωγι τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν
ανάκεςθ του ζργου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 265507/4440/27-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε. - Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα
κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Τθν υπ’αρίκμ.248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/Βϋ/30-12-2016) Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
3. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Αϋ/31-01-2013) «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν & λοιπζσ
ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν & υπθρεςιϊν του Ν.3316/2005 (Αϋ42)»,αρμοδιότθτασ
Ρεριφερειϊν, κακϊσ και τθν εγκφκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εςωτερικϊν.
4. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 <<Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν(προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπωσ ιςχφει ςιμερα.
5. Τθν υπ’ αρικμ.: 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07-09-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ, «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
6. Τθν με αρικμ.ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 (ΦΕΚ1746Β/19.05.2017) απόφαςθ του Υπ. Υποδομϊν και
Μεταφορϊν <<Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων>>.
7. Το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφερειϊν», όπωσ
αντικαταςτάκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει ωσ εξισ: Η οικονομικι επιτροπι είναι ςυλλογικό όργανο, αρμόδιο
για τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ και διοικθτικισ λειτουργίασ τθσ περιφζρειασ.
Ειδικότερα, ζχει τισ ακόλουκεσ αποφαςιςτικζσ, ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ: «ι) Αποφαςίηει για
iv.τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ
δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αφοροφν ςε ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ
και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι
ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.»
8. Τθν αρίκμ.πρωτ:70888/25.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ46ΜΤΛ-ΤΗ3) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και
επενδφςεων, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζνταξθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2021, ςτθ ΣΑΕΡ 801
του ζργου: «ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΡΛΗΜΜΥΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΑΡΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ»
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με προχπολογιςμό: 9.800.000,00€ και κωδικό Κ.Α: 2021ΕΡ80100000, ςτο οποίο το ζργο του κζματοσ
περιλαμβάνεται ωσ 6ο Υποζργο με προχπολογιςμό: 2.000.000,00€
9. Τισ Αποφάςεισ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ και του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, βάςει
των οποίων δόκθκε παράταςθ ςτθν κιρυξθ ζκτακτθσ ανάγκθσ των Διμων Αγρινίου. Θζρμου και Αμφιλοχίασ .ωσ
ακολοφκωσ:
α) Απόφαςθ του Γεν. Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με αρ. πρωτ.6652/26-07-2021 (ΑΔΑ:ΡΧΥ46ΜΤΛΒ-ΑΒ6)
για τθν παράταςθ κιρυξθσ ςε κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Διμου Αγρινίου ζωσ τθν 26-01-2022
β) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με αρ. πρωτ.248888/2855/10-09-2021 (ΑΔΑ:27Λ7Λ6-Α7Χ) για
τθν παράταςθ κιρυξθσ ςε κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Διμου Θζρμου ζωσ τθν 07-12-202.
γ) Απόφαςθ του Γεν. Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με αρ. πρωτ.5235/30-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΨ9646ΜΤΛΒ4Κ4)για τθν παράταςθ κιρυξθσ ςε κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ των Δθμ. Ενοτιτων Αμφιλοχίασ και Ινάχου του
Διμου Αμφιλοχίασ ζωσ τθν 03-01-2022
10.Τθν υπ’ αρίκμ: 265465/4438/23-09-2021 απόφαςθ τθσ Δ.Τ.Ε/ ΡΕ Αιτωλοακαρνανίασ ,με τθν οποία εγκρίκθκε
θ μελζτθ του ζργου .
11.Τθν κατεπείγουςα ανάγκθ για άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν που προκλικθκαν από τθν κεομθνία,
δεδομζνου ότι τα υφιςτάμενα αντιπλθμμυρικά ζργα παρουςιάηουν εκτεταμζνεσ ηθμιζσ λόγω των ςφοδρϊν
βροχοπτϊςεων και των πλθμμυρικϊν παροχϊν αλλά και τθσ καταπόνθςισ τουσ από τισ ςυνεχιηόμενεσ κεομθνίεσ
των τελευταίων ετϊν. α. Με τθν αποκατάςταςθ των πιο πάνω υποδομϊν, προκειμζνου να είναι λειτουργικζσ,
διαςφαλίηεται θ αςφάλεια των κατοίκων και θ άρςθ επικινδυνότθτασ που ζχει προκλθκεί από τα καιρικά
φαινόμενα:. β. Η μθ άμεςθ αποκατάςταςθ ενζχει τον κίνδυνο περαιτζρω βλαβϊν τόςο ςτα ζργα όςο και ςε
όμορεσ ιδιοκτθςίεσ
12.το άρκρο 32 παρ. 2(γ) «Ρροςφυγι ςτθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ ςτο
μζτρο που είναι απολφτωσ απαραίτθτο λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλομζνθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα για
τθν ανακζτουςα αρχι και δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοιχτζσ,
κλειςτζσ ι ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ. Οι περιςτάςεισ που επικαλοφνται οι ανακζτουςεσ
αρχζσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να απορρζουν από δικι
τουσ ευκφνθ».
13.Το άρκρο 32Α του Ν.4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.4782/2021
«Άρκρο 32Α “φκμιςθ ηθτθμάτων προςφυγισ ςε διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ”: «I. Εξαιροφνται τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 22, περί κανόνων που
εφαρμόηονται ςτισ επικοινωνίεσ, του άρκρου 36, περί υποχρζωςθσ χριςθσ και λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ, τθσ παρ.
1 του άρκρου 72, περί εγγυιςεων, και των παρ. 1 ζωσ 4 του άρκρου 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου
Σφμβαςθσ, οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ του άρκρου 32, περί προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ: α) όπου θ δυνατότθτα ανάκεςθσ περιορίηεται ςε ζναν προκακοριςμζνο
ςυμμετζχοντα, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 2, τθν παρ. 3, τθν περ. β’ τθσ παρ. 4 και τθν παρ. 6, β) όπου θ
ανάκεςθ ζχει επείγοντα χαρακτιρα ςφμφωνα με τθν περ. γ’ τθσ παρ. 2, ι γ) όπου θ ςυναλλαγι αφορά ςε
προμικεια αγακϊν που είναι ειςθγμζνα και αγοράηονται ςε χρθματιςτιριο εμπορευμάτων ςφμφωνα με τθν περ.
γ’ τθσ παρ. 4 II. Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου 32, περί προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ διεξάγεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ
όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ, όπου υπάρχει, και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν μπορεί να γίνεται ςε ενιαίο ςτάδιο με
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Η διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο
ςυγκροτείται από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 221, περί οργάνων διενζργειασ
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων, και ειςθγείται προσ το αποφαινόμενο όργανο για κάκε κζμα που
ανακφπτει κατά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν οι περιςτάςεισ τθσ περ. β’
τθσ παρ. 1 ωσ γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίηεται και θ αρμόδια υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
III. Στθν περ. γ’ τθσ παρ. 1 δεν απαιτείται προθγοφμενθ πρόςκλθςθ και θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
διεξάγεται με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςυναλλαγισ.».
14.Το άρκρο 108 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ36Α/9-03-2021), με το οποίο τροποποιικθκε το άρκρο 221 του
Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με το οποίο: Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, πζραν των ανωτζρω, ιςχφουν και τα
ακόλουκα α) Πταν ωσ κριτιριο ανάκεςθσ χρθςιμοποιείται θ πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικι άποψθ,
προςφορά μόνο βάςει τιμισ ι βάςει πλιρωσ αντικειμενικοποιθμζνων κριτθρίων, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ
αποτελείται από τρεισ (3) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, κατθγορίασ ΡΕ ι TE, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, που υπθρετοφν
ςτθν ανακζτουςα αρχι, εγγεγραμμζνουσ ςτο μθτρϊο τθσ περ. ηϋ, με εμπειρία, τεχνικι εξειδίκευςθ και
ειδικότθτεσ, που προςιδιάηουν ςτισ υπό ανάκεςθ κατθγορίεσ εργαςιϊν, οι οποίοι ορίηονται από τθν ανακζτουςα
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αρχι που διενεργεί τον διαγωνιςμό. Η ιςχφσ του άρκρου 108, εκτόσ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11, αρχίηει από τθ
δθμοςίευςθ του Ν.4782/2021 ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
15. Το γεγονόσ ότι θ ανωτζρω ανάγκθ αφενόσ οφείλεται ςε γεγονόσ απρόβλεπτο για τθν Ανακζτουςα Αρχι και
δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι με διαπραγμάτευςθ
διαδικαςίεσ με δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ αφετζρου ςε καμία περίπτωςθ δεν απορρζει από ευκφνθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Για το ζργο του κζματοσ:
1. Τθν ζγκριςθ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τα
άρκρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016 , για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου.
2. Τθν ζγκριςθ των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ ςε διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016.
3. Τον κακοριςμό των προςκαλοφμενων, για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οικονομικϊν φορζων ωσ ακολοφκωσ:
ΤΑΞΗ ΡΤΥΧΙΟΥ
Α/Α
Α. ΜΕΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΕΑΣ
1
2

29450 ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.
Β. ΒΛΑΣΤΑΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ'' δ.τ. ''Β.
17811 ΒΛΑΣΤΑΑΣ ΑΤΕ''

3

11099 ΕΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΑΤΩΝ Α.Τ.Ε.

ΥΔ 3θ
ΥΔ 3θ
ΥΔ 5θ

4. Τθν ςυγκρότθςθ τριμελοφσ επιτροπισ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ωσ εξισ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α. Γεωργοποφλου Χριςτίνα, Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, ωσ πρόεδροσ
β.Λευκιμιάδθσ Χαράλαμποσ, Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΡΕ
γ. Καραλι Αναςταςία, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΡΕ
ΑΝΑΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α. Τςιλιμαντόσ Ιωάννθσ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΡΕ ωσ πρόεδροσ
β. Χαραλάμπουσ Στυλιανόσ, Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ
γ.Τςιβίλθσ Χριςτοσ,Ρολ/κόσ Μθχ/κοσ ΤΕ
Η Ρρόςκλθςθ ζχει ωσ εξισ:
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο (δια ηϊςθσ) –
Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων και ςτον κ. Μαςίκα Νικόλαο (δια ηϊςθσ), Προϊςτάμενο τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. για παροχι διευκρινιςεων επί του
κζματοσ.
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’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
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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».
 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.: 265507/4440/27-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. - Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, του ζργου:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΗ 26 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ»,
προχπολογιςμοφ

2.000.000,00€

(με

Φ.Π.Α.),

χρθματοδότθςθ:

Πρόγραμμα

Δθμοςίων

Επενδφςεων/ΑΕΠ 801, κ.ε.: 2021ΕΠ80100000.
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Β) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ ςε διαδικαςία προςφυγισ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τα άρκρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, όπωσ αναλυτικά
αναφζρεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) Κακορίηει τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ ςτουσ οποίουσ κα αποςταλεί θ Πρόςκλθςθ ωσ ακολοφκωσ:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΑΞΗ ΠΣΤΧΙΟΤ

1

ΑΡ.
ΜΕΕΠ
29450

ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΟΤ Α.Ε.

ΤΔΡ 3θ

2

17811

ΤΔΡ 3θ

3

11099

Β. ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ'' δ.τ.
''Β. ΒΛΑΣΑΡΑ ΑΣΕ''
ΕΡΓΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΩΝ Α.Σ.Ε.

ΤΔΡ 5θ

Δ) υγκροτεί τθν τριμελι επιτροπι διαπραγμάτευςθσ ωσ εξισ:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργοποφλου Χριςτίνα, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, ωσ πρόεδροσ
2. Λευκιμιάδθσ Χαράλαμποσ, Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΠΕ
3. Καραλι Αναςταςία, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σςιλιμαντόσ Ιωάννθσ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ ωσ πρόεδροσ
2. Χαραλάμπουσ τυλιανόσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ
3. Σςιβίλθσ Χριςτοσ,Πολ/κόσ Μθχ/κοσ ΣΕ

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και τακτικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ,
Λφτρασ Ιωάννθσ και Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, ψιφιςαν αρνθτικά.

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

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

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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