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Αριθ.Αποφ. 532/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18
18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 17η 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.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/142437/764/13-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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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 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)», προϋπολογισμός: 434.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 / έργο «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network, Λιμάνια», που
υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ 5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160008. Β) Έγκριση μετάθεσης
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/133508/2149/11-05-2022 (ορθή επανάληψη στις 13-05-2022)
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να
μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016) Απόφαση
του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Την υπ΄αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως
31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).
5. Την υπ΄αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή
περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α’87).
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6. Tην υπ΄αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/191/13.1.2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση κ.
Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ’ αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14.1.2022 (ΦΕΚ 26/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20.1.2022) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ’αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β’/20.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ’αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/16581/327/20.1.2022 (ΦΕΚ 216/τ.Β’/28.1.2022 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ».
10. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ’ αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ
133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία...Διοίκησης», όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 179 του
Ν.4555/2018.
14. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021/ΦΕΚ36Α/9-03-2021, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 221 του
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το οποίο: Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα
ακόλουθα α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,
προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού
αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που
υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση
και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την
αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.
17. Την υπ’ αριθμ. 02/18-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1.,
2.2. και 3.1, καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) στο πλαίσιο του
διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME
2014-2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων).
18. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου AI SMART , καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον
αναλυτικό προϋπολογισμό τους με ΜΙS: 5041594
19. Την υπ’ αριθμ. 11-07-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract Νο 15/3.1/55) και το από 08-092019 Εταιρικό Συμφωνητικό (Ρartreship Αgreement) του έργου «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port
Network, Λιμάνια»», που υπάγεται στον Άξονα 3.1, στα πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, καθώς και το από 23-09-2019
εγκεκριμένο Εταιρικό Συμφωνητικό (Partnership Agreement).
20. Την υπ’ αριθμ. 86850/02-09-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων
Επενδύσεων, Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων απόφασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160008.
21. Την υπ’ αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/273419/2522/18-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΞΥ7Λ6-Ι3Μ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας Έργων περί Ορισμού υπόλογου σε έργο της Σ.Α.Ε.Π. 301/6 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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22. Το γεγονός ότι η εν λόγω πράξη αφορά υποδομές σε χώρους ιδιοκτησίας τόσο του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ναυπακτίας όσο και του Δήμου Ναυπακτίας και ο Δήμος Ναυπακτίας στερείται του απαιτούμενου
προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη και την υλοποίηση της πράξης.
23. Το Νόμο υπ' αριθ. 2971, ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001, Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.
24. Την υπ. αρ. 222/27-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας με την οποία
τροποποιείται η υπ. αριθμ. 132/2020 απόφαση και εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης.
25. Την υπ. αρ. 400/29-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
26. Την υπ. αρ. 129/15-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας με την οποία
τροποποιείται η υπ. αριθμ. 59/2020 απόφαση και εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
27. Την με αριθμ. 1346/2021 (09/11/2021), ΑΔΑ: 6ΞΩ37Λ6-0ΦΠ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
28. Την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση ( ΑΔΑΜ 21SYMV009589365) μεταξύ της ΠΔΕ του Δήμου
Ναυπάκτου και το Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου .
29. Την υπ αριθμ 45/2022/16.03.2022 απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί έγκρισης εκ
νέου της υπ αριθμ 34/2018 μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ) προϋπολογισμού 434.000,00 € με ΦΠΑ ,
30. Την από 22.03.2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νιας περί έγκρισης της διακήρυξης και
των συναφών τευχών για την δημοπράτηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ) προϋπολογισμού 434.000,00 € με ΦΠΑ ,
31. Την υπ’ ριθμ 313/2022 (ΑΔΑ 6ΟΓΖ7Λ6-Ε7Γ) με την οποία έγινε η «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και
του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ
(BMX, SCATE κλπ)», προϋπολογισμός: 435.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 / έργο «AI-SMART, Adriatic
Ionian sea Small port Network, Λιμάνια»», που υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ 5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.:
2019ΕΠ30160008. Β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου. Γ)
Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου»
32. Την υπ΄ αριθμ 382/2022 (ΑΔΑ 6Ν8Ψ7Λ6-ΛΛΧ ) με την οποία εγκρίνεται η ορθή επανάληψη της αρ.
313/2022 (ΑΔΑ 6ΟΓΖ7Λ6-Ε7Γ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Α) Έγκριση του
τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)», προϋπολογισμός: 435.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση:
Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 / έργο
«AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network, Λιμάνια»», που υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ
5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160008. Β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
διαγωνισμού του έργου. Γ) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου», ως προς τον προϋπολογισμό
του έργου, όπου εκ παραδρομής καταγράφηκε 435.000,00€ έναντι του σωστού 434.000,00€,»
33. Την υπ΄αριθμ ΑΔΑΜ : 22PROC010406769 2022 04 15 Διακήρυξη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)», προϋπολογισμού: 434.000,00€
34. Τον υπ’ αριθμ 15/04/2022/114190/1829 Καθορισμό ημερομηνιών του άρθρου 18 της Διακήρυξης &
Πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)»
35. Το άνοιγμα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 15/04/2022 με αποδεικτικό email και καταλυτική
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 03/05/2022
36. Το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές από
οικονομικούς φορείς (Το αρχείο του διαγωνισμού 18438 από το ΕΣΗΔΗΣ)
37. Το άρθρο 18 της διακήρυξης με το οποίο: « ……..Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία
προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και
στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
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μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν
λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν.
4412/2016). »
38. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 άρθρο 106 « ………..Ματαίωση διαδικασίας 1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβει άγονη είτε λόγω μη υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ……….»
39. Το 1Ο Πρακτικό της Ε.Π. διαγωνισμού σύμφωνα με την 313/2022 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ 6ΟΓΖ7Λ6-Ε7Γ)
40. Την υποβολή των προσφορών με τον ίδιο τρόπο δημοπράτησης, τους ίδιους όρους της διακήρυξης και
την επιτροπή διαγωνισμού ( 313/2022 απόφαση Οικονομικής (ΑΔΑ 6ΟΓΖ7Λ6-Ε7Γ))
Παρακαλούμε για :
1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού της ΕΠ διαγωνισμού του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ) προϋπολογισμού 434.000,00 € καθώς δεν
υποβλήθηκαν οικονομικές προσφορές κατά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
03/05/2022.
2. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας
αποσφράγισης σύμφωνα με την σχετικό σημείο 37 της εισήγησης « ….άρθρο 18 της διακήρυξης….» από τον
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Π.Δ.Ε. όπως με πράξη του θα επέχει θέση
απόφασης Προϊσταμένης Αρχής.
Το Πρακτικό 1ο έχει ως εξής:
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Γεωργοπούλου Χριστίνα – Προϊσταμένη του τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., για παροχή
διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)», προϋπολογισμός: 434.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 / έργο «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network, Λιμάνια», που
υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ 5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160008.

Β) Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας
αποσφράγισης αυτών του ως άνω διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης.
Οι νέες ημερομηνίες θα οριστούν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., όπως με πράξη του θα επέχει θέση απόφασης Προϊσταμένης Αρχής.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισε
αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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