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Ειδικι
Τπθρεςία
Διαχείριςθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ

Ε.Π.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1317/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 4831/19-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1317/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α)Ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το ζργο: «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιόνια Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ
Α5)», προχπολογιςμόσ 59.000,00 (χωρίσ Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι
Ελλάδα 2014-2020», κωδικόσ ΟΠ 5095026. Β)Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 62/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 2α Νοεμβρίου 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.:
307471/1920/29-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

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.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

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 1317/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α)Ζγκριςθ του
πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν για τθν ανάδειξθ αναδόχου για
το ζργο: «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ
ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιόνια Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)», προχπολογιςμόσ 59.000,00 (χωρίσ
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020», κωδικόσ ΟΠ
5095026. Β)Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 4831/19-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11.Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
12.Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
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13.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν»
14.Σθν αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Τ.Α. «Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ
τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ
δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων».
15.Σθν υπ. αρικ. 519/ΕΤΘΤ004/04-01-2016 τροποποίθςθ τθσ υπ. αρικ. 32681/ΕΤΘΤ335/23-03-2015 (ΦΕΚ
713/Β/24-4-2015) Τπουργικισ Απόφαςθσ, με κζμα «Αναδιάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΠ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ςφμφωνα με το άρκρο 7του Ν.4314/2014 και αντικατάςταςθ τθσ αρικ.
41546/ΓϋΚΠ/281/8.12.2000 ΚΤΑ.
16.Σθν με αρικμό πρωτ. 23451/ΕΤΑ 493/24-2-2017 Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ
677/Β/3-3-2017) «Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ, ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων Σεχνικισ Βοικειασ,
διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και διατιρθςθσ καταλόγων προμθκευτϊν για τθν ανάκεςθ και υλοποίθςθ ενεργειϊν
Σεχνικισ Βοικειασ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν με αρικμ. πρωτ. 61735/2-6-2021 Απόφαςθ του
Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021)
17.Σθ με αρικμ. πρωτ. 1883/20-04-2021 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και
λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)», με Κωδικό ΟΠ
5095026 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»
18.Σισ πιςτϊςεισ τθσ ΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξθσ 2021ΕΠ00110039.
19.Σισ ανάγκεσ τθσ ΕΤΔ ΕΠ ΠΔΕ και τθσ υλοποίθςθσ του Ε.Π. «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»
20.Σθν υπ’ αρικμ. 820/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα α)
Ζγκριςθ όρων διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου: «φμβουλοσ
Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)»
(ΚΩΔ. ΟΠ: 5095026)» με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων προμθκευτϊν-παρεχόντων
υπθρεςιϊν *Ν. 4412/2016 , όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4782/2021 και Τ.Α. 23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ
677/τ.Β’/3.03.2017) όπωσ τροποποιικθκε με τθν Τ.Α. 61735/02.06.2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021)+, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 59.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, β) ζγκριςθ του επιςυναπτόμενου τεφχουσ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και γ) ςφςταςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και ενςτάςεων»
21.Σθν με αρικμ. πρωτ. 3161/7-7-2021 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ υλοποίθςθσ τθσ
πράξθσ «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ
βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό
(Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)», με Κωδικό ΟΠ 5095026 με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ μζςω Καταλόγου
Προμθκευτϊν/Παρεχόντων Τπθρεςιϊν *Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4782/2021, και τθν Τ.Α.
23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017) όπωσ τροποποιικθκε με τθν Τ.Α. 61735/02.06.2021 (ΦΕΚ
2613/Β/18.06.2021)+ προχπολογιςμοφ 59.000,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ
22.Σθν υπ’ αρικμ. 1050/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ
υπθρεςιϊν για το ζργο: «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των
παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία
Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5) (ΚΩΔ. ΟΠ: 5095026)» και β) ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου»
23.Σο πρακτικό τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν
που κατατζκθκε ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, όπωσ αναλυτικά παρουςιάηεται παρακάτω:
Πρακτικό ΙΙ
τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ
για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν για το ζργο «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ
ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)»
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τθν Πάτρα ςιμερα 13.10.2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10.00 πμ, οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι:
Α) Διαμαντάκου Ελιςάβετ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Β2’, ωσ Πρόεδροσ
Β) Σηουραμάνθσ Θεόδωροσ, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Γ’, ωσ μζλοσ
Γ) Ακαναςίου Ανδριανι, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Α’, ωσ μζλοσ
τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ που ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 3160/07.07.2021 (ΑΔΑ:
Ω1ΝΡ7Λ6-ΒΘ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδοσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το ζργο
«φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ
βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό
(Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)» ςφμφωνα με τθν υπ’ αρίκμ. ΑΔΑΜ 21PROC008897453 2021-07-12 Πρόςκλθςθ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςυνιλκαμε ςε ςϊμα προκειμζνου να προβοφμε ςτθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου με τθν επωνυμία ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΧΑΣΗΘ Ο.Ε. "DKND ENGINEERS OE" ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο ςτο άρκρο 13
του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παραπάνω Πρόςκλθςθσ και ςε ςυνζχεια τθσ υπ’ αρίκμ. 4100/14-09-2021 Πρόςκλθςθσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υποβολι τουσ και του από 29.09.2021 Πρακτικοφ ΙΙ Αξιολόγθςθσ
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με το οποίο είχε χορθγθκεί παράταςθ προκεςμίασ ςφμφωνα με το
άρκρο 13, του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ Πρόςκλθςθσ, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ του προβλεπόμενου
δικαιολογθτικοφ Πιςτοποιθτικοφ Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ, ενϊ είχε διαπιςτωκεί θ πλθρότθτα όλων των άλλων
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
Με τθν από 11.10.2021 θλεκτρονικι επιςτολι του ο Οικονομικόσ Φορζασ με τθν επωνυμία ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΧΑΣΗΘ Ο.Ε. "DKND ENGINEERS OE" προζβθ ςτθν υποβολι του υπ’ αρίκμ.
54250/9.10.2021, το οποίο εκδόκθκε μετά τθν από 15.09.2021 αίτθςθ του και ωσ εκ τοφτου με τθ ςυμπλιρωςθ
αυτι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ διαπιςτϊνει τθν πλθρότθτα για όλα τα απαιτοφμενα από τθν Πρόςκλθςθ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ δικαιολογθτικά.
Μετά από τα παραπάνω, θ Επιτροπι Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ, ειςθγείται τθν κατακφρωςθ του
αποτελζςματοσ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το ζργο «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και
λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)» ςτον Οικονομικό
Φορζα με τθν επωνυμία ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΧΑΣΗΘ Ο.Ε. "DKND ENGINEERS OE" με ΑΦΜ
099796975, ΔΟΤ Δ’ Θεςςαλονίκθσ, με προςφερόμενθ τιμι 57.967,50€ χωρίσ ΦΠΑ (71.879,70€ με ΦΠΑ).
Θ Πρόεδροσ
Σα μζλθ
Ελιςάβετ Διαμαντάκου
Θεόδωροσ Σηουραμάνθσ
Ανδριανι Ακαναςίου
Μετά από τα παραπάνω θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν
Ειςθγείται
1. Σθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ
2. τθν ανάδειξθ του Οικονομικοφ Φορζα με τθν επωνυμία ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΧΑΣΗΘ Ο.Ε.
"DKND ENGINEERS OE" ωσ οριςτικοφ αναδόχου του ζργου: «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ
ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)», με προςφερόμενθ τιμι 57.967,50€ χωρίσ ΦΠΑ
(71.879,70€ με ΦΠΑ).
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν για το ζργο «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ ΠΔΕ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και
λειτουργικότθτασ τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιονία Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)»
2. Ανάδειξθ του φορζα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΧΑΣΗΘ Ο.Ε. "DKND ENGINEERS OE" ωσ
οριςτικοφ αναδόχου του ανωτζρω διαγωνιςμοφ με ςυνολικό κόςτοσ 57.967,50 χωρίσ ΦΠΑ (71.879,70€ με ΦΠΑ).
3. Εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
Σο παρόν ζργο χρθματοδοτείται από τθν ΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξθσ 2021ΕΠ00110039. Θ Πράξθ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Πουλιάςθ Ελζνθ (τθλεδιάςκεψθ) – Προϊςταμζνθ
Μονάδασ Γ’: Οργάνωςθσ – Τποςτιριξθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ
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Ελλάδοσ και ςτον κ. Ρόδθ Ιωάννθ (τθλεδιάςκεψθ) – Προϊςτάμενο του τμιματοσ Ωρίμανςθσ Ζργων,
Ελζγχου Ποιότθτασ και Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 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».
 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.
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 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.: 4831/19-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ.

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για το ζργο: «φμβουλοσ Τποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ
τθσ οδοφ ςφνδεςθσ του Αγρινίου με τθν Ιόνια Οδό (Αυτοκινθτόδρομοσ Α5)», προχπολογιςμοφ
59.000,00€ (χωρίσ Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»,
κωδικόσ ΟΠ 5095026.

Β) Αναδεικνφει ωσ οριςτικό ανάδοχο τον οικονομικό φορζα «ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΔΘΜΘΣΡΙΟ
ΧΑΣΗΘ Ο.Ε. "DKND ENGINEERS OE"», με ςυνολικό κόςτοσ 57.967,50€ χωρίσ Φ.Π.Α. (71.879,70€ με
Φ.Π.Α.).

Γ) Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

Σο παρόν ζργο χρθματοδοτείται από τθν ΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξθσ 2021ΕΠ00110039. Θ Πράξθ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και από εκνικοφσ
πόρουσ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ
Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Μωραΐτθσ Νικόλαοσ και Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ, ψιφιςαν
αρνθτικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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

ελίδα 8 από 8

