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Αριθ.Αποφ. 462/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/127112/678/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)

Σελίδα 1 από 6

ΑΔΑ: 9Α387Λ6-ΤΥ1
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του από 18-04-2022 Πρακτικού 3 (έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου) της επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2020ΕΠ50100004. Β) Ανάδειξη
οριστικού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/119326/1907/20-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρίθμ.πρωτ:36716/29.03.2021 (ΑΔΑ:97ΠΕ46ΜΤΛΡ-ΛΞΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ
501 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» με προϋπολογισμό:
13.000.000,00 € και κωδικό Κ.Α:2020ΕΠ50100004, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 1Ο
Υποέργο με προϋπολογισμό:9.500.000,00 €.
2. Την υπ’αρίθμ: 120/23-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΒ97Λ6-9Ε3) απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του
τρόπου ανάθεσης του έργου του θέματος.
3. Την υπ’αρίθμ:692/2021 (ΑΔΑ:ΩΦ537Λ6-4ΔΠ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού , για το έργο του θέματος.
4. Την Διακήρυξη του έργου του θέματος με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008861003 2021-07-05, σύμφωνα με
την οποία ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 30/07/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα:10:00 π.μ.
5. Το γεγονός ότι έγινε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α συστήματος: 182044 με ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 04/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως
αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της περιφέρειας.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ι) Αποφασίζει για
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iv.την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή
ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.»
7. Την υπ’αρίθμ: υπ’αρίθμ:1251/2021 (ΑΔΑ:6ΦΨΣ7Λ6-ΡΚΛ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ πέρι
έγκρισης του από 29-09-2021 Πρακτικού 1 (αποσφράγιση και έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8. Την υπ’αρίθμ: 62/2022 (ΑΔΑ:66147Λ6-ΕΩΘ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ περί Έγκρισης του
από 27-01-2022 Πρακτικού 2( αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 20202022»,προϋπολογισμού: 9.500.000,00 € και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Το από 18-04-2022 Πρακτικού 3 με θέμα : ΄΄Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου΄΄ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,προϋπολογισμού: 9.500.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ),το οποίο αναρτήθηκε
από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως <<εσωτερικό>> μέσω της λειτουργίας <<επικοινωνία>> του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ στις 18-04-2022, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ) της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω
Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση από 18-04-2022 Πρακτικού 3 με θέμα : ΄΄Έλεγχος υποβληθέντων
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου΄΄ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,προϋπολογισμού: 9.500.000,00 € (
με Φ.Π.Α. ),στο οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική
επιχείρηση με την επωνυμία: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. » , με οικονομική προσφορά 3.749.186,32 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι
μέση έκπτωση 51,16 %
Και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με:
1. Την έγκριση του από 18-04-2022 Πρακτικού 3 με θέμα : ΄΄Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου΄΄ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,προϋπολογισμού: 9.500.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. » , με οικονομική προσφορά
3.749.186,32 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,16 %
Το 3ο Πρακτικό έχει ως εξής:

Σελίδα 3 από 6

ΑΔΑ: 9Α387Λ6-ΤΥ1

Σελίδα 4 από 6

ΑΔΑ: 9Α387Λ6-ΤΥ1

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
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• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)Εγκρίνει το από 18-04-2022 Πρακτικό 3 (έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου) της επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 9.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2020ΕΠ50100004.

Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. » , με οικονομική προσφορά
3.749.186,32 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,16 %.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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