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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 15 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 281080/1795
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1258/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 281071/1040/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1258/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ανάκλθςθ τθσ αρ. 931/2021 (ΑΔΑ: 6Ν5Μ7Λ6-ΗΟ9) απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του από 15-07-2021
Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ (του άρκρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016) Εξζταςθσ Αιτιολόγθςθσ
Προςφοράσ ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ για το υποζργο: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ
ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμοφ 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του
ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ
Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΣΩΝ 2020 - 2022», χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, Κ.Ε.
2020ΕΠ50100001»», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΨ207Λ6-ΕΓ8

ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ 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.:
282438/1805/07-10-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

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

5.

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

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

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 – Θλίηα 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 1258/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 32ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ανάκλθςθ
τθσ αρ. 931/2021 (ΑΔΑ: 6Ν5Μ7Λ6-ΗΟ9) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του από 15-07-2021 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ (του άρκρου 221, παρ.3 του
Ν.4412/2016) Εξζταςθσ Αιτιολόγθςθσ Προςφοράσ ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ για το υποζργο:
«ΕΡΓΑΙΕ

ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ

ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΑΜΟΤ

ΑΧΕΛΩΟΤ»,

προχπολογιςμοφ 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΣΩΝ 2020 - 2022», χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 281071/1040/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα,
2. Σο Ν. 4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν Σοπικι Ανάπτυξθ, τθν Αυτοδιοίκθςθ και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα,
3. Tθ με αρ. πρωτ. 88897/18.05.2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ-υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β’/7-6-2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ με αρ. πρωτ. 248595/2712/2016 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) και τισ 165633/08-08-2017 (ΦΕΚ Β’2953) & 20686/28-02-2018 (ΦΕΚ Β’387) Αποφάςεισ
υντονιςτι Α.Δ.Π.,Δ.Ε. & Ι.,
4. Σο Ν.4412/2016-ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Σο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α’/09-03-2021),
6. Σο ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του ν.
3316/2005 Αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν»,
7. Σθν εγκφκλιο 6/17-04-2013 του Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΣ) «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν»,
8. Σθ με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ9Π46ΜΣΛΡ-ΘΕΡ) 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€,
9. 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,
10.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,
11.Σθ με αρ.πρωτ. 33453/758/οικ./08-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΘΦ7Λ6-ΕΓ5) Απόφαςθ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. περί ζγκριςθσ τθσ
μελζτθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου του κζματοσ,
12.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,
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13.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),
14.Σθ με αρ. 617/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙΨ7Λ6-34Ρ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ με κζμα «Α) Ζγκριςθ «ζωσ
ο τελικόσ πίνακασ μειοδοςίασ» του από 20-05-2021 Πρακτικοφ με αρ. Ι τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου:
«ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμοφ
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 οικονομικισ άποψθσ
προςφορά με βάςθ τθν τιμι, με θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν 20-04-2021 για
τθν επιλογι του αναδόχου καταςκευισ του υποζργου «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ
ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», Γ) υγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ οργάνου και πρόςκλθςθ για
αιτιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα «ΠΘΓΝΤΜΙ Ι.Κ.Ε.»,
15.Σο από 15-07-2021 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ Αιτιολόγθςθσ Προςφοράσ (του άρκρου 221, παρ.3 του
Ν.4412/2016) θ οποία ςυγκροτικθκε με τθ με αρ.617/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ,
16.Σθ με αρ. 931/2021 (ΑΔΑ: 6Ν5Μ7Λ6-ΗΟ9) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασμε κζμα «Ζγκριςθ του από 15-07-2021 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ (του άρκρου 221, παρ.3 του
Ν.4412/2016) Εξζταςθσ Αιτιολόγθςθσ Προςφοράσ ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ για το υποζργο: «ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμοφ
7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του ζργου : «ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΣΩΝ 2020 - 2022», χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ
501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001»,
17.Σθν Νομολογία τΕ ΕΑ 184/2020.
18.To γεγονόσ ότι οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, το οποίο ςυνιςτά το κατ’ εξοχιν γνωμοδοτικό
όργανο, και το οποίο ζχει ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με όςα ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 221 για να διεξάγει τον
ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, δεν μποροφν να παρακαμφκοφν οφτε να παραλειφκοφν ακόμθ και αν κατά τθ
διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυγκροτιςουν, με βάςθ τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 221, νομίμωσ ζκτακτεσ επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων που
ανακφπτουν. τθν παροφςα περίπτωςθ δεν υφίςταται ειδικι περί του αντικζτου διάταξθ ορίηουςα, δθλαδι, ότι θ
εν λόγω ζκτακτθ ομάδα εργαςίασ ι ειδικι επιτροπι αναλαμβάνουν κακ’ υποκατάςταςθ τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ τισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ τελευταίασ, ειςθγοφμενεσ αποκλειςτικϊσ μόνο αυτζσ προσ το
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ Οικονομικι Επιτροπι. Επίςθσ, από τισ διατάξεισ του άρκρου 221
παρ. 1 του Ν.4412/2016 που ορίηουν ότι το τακτικό γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ) είναι
αρμόδιο, μεταξφ άλλων, για τον ουςιαςτικό ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, τθν ειςιγθςθ προσ το
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ/Οικονομικι Επιτροπι, που αςκεί αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ για τθν
απόρριψθ των προςφορϊν και τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων κακϊσ και «για κάκε άλλο κζμα που
ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ», και, ελλείψει περί του αντικζτου ειδικισ διατάξεωσ, ζπεται ότι το εν
λόγω όργανο (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) είναι αρμόδιο και για τθν υποβολι ειςιγθςθσ ζγκριςθσ προσ τθν
ανακζτουςα αρχι όταν ανακφπτει ηιτθμα απόρριψθσ προςφοράσ υποψθφίου αναδόχου, ωσ αδικαιολόγθτα και
αςυνικιςτα χαμθλισ, κατά τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του άρκρου 88 παρ. του ν. 4412/2016. Ωσ εκ των ανωτζρω
προκφπτει, εκ παραδρομισ ςτθν με αρ.931/2021 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Π.Δ.Ε. εγκρίκθκε το από
15/07/2021Πρακτικό τθσ επιτροπισ εξζταςθσ αιτιολόγθςθσ προςφοράσ του άρκρου 221, παρ.3 του
Ν.4412/2016(ωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν.4782/2021 και ιςχφει),και ιτοι εξ «ςυγγνωςτισ πλάνθσ»
το πρακτικό κα πρζπει να διαβιβαςτεί ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του υποζργου του κζματοσ, ϊςτε αυτι να
αποφανκεί για τθ υιοκζτθςθ ι μθ αυτοφ, και εν τζλει για τθν επαναςφνταξθ του Πρακτικοφ Ι..
19.Σο γεγονόσ ότι είναι επείγον να ολοκλθρωκοφν οι ενζργειεσ για ςυμβαςιοποίθςθ του υπόψθ υποζργου λόγω
τθσ επερχόμενθσ χειμερινισ περιόδου και των υφιςτάμενων βλαβϊν τθσ προθγοφμενθσ χειμερινισ περιόδου οι
οποίεσ δεν αντιμετωπίςτθκαν ελλείψει ζργου υπό εκτζλεςθ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
τθν ανάκλθςθ τθσ με αρ. 931/2021 (ΑΔΑ: 6Ν5Μ7Λ6-ΗΟ9) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του από 15-07-2021 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ (του άρκρου 221, παρ.3 του
Ν.4412/2016) Εξζταςθσ Αιτιολόγθςθσ Προςφοράσ ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ για το υποζργο: «ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμοφ
7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του ζργου : «ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΣΩΝ 2020 - 2022», χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ
501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001», ωσ τα αναφερόμενα ςτο άνω ςχετικό με α.α. 18.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο (τθλεδιάςκεψθ) – Γενικό
Διευκυντι Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ.
Καραγιάννθ Χριςτο (τθλεδιάςκεψθ) – Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για
παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ 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
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 Θλεκτρονικισ 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.: 281071/1040/07-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Ανακαλεί τθν υπ’ αρικ. 931/2021 (ΑΔΑ: 6Ν5Μ7Λ6-ΗΟ9) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του από 15-07-2021 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ (του
άρκρου 221, παρ.3 του Ν.4412/2016) Εξζταςθσ Αιτιολόγθςθσ Προςφοράσ ςτα πλαίςια του
διαγωνιςμοφ για το υποζργο: «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΧΕΛΩΟΤ», προχπολογιςμοφ 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΘΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΑΝΣΙΠΛΘΜΜΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ Δ.Σ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΣΩΝ 2020
- 2022», χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 501, Κ.Ε. 2020ΕΠ50100001», για
τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

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

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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