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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)

Σελίδα 1 από 6

ΑΔΑ: Ω86Σ7Λ6-ΕΓ0
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 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αποστολής προς την επιτροπή του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σχεδίου απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του
οικονομικού φορέα «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.» για το διαγωνισμό του υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,

ΑΡΣΗ

ΦΕΡΤΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»,
προϋπολογισμός: 5.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.:2015ΕΠ50100002».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/140387/2608/12-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309Β’/30.12.2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την 332693/4863/31.01.2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.».
4. Την 44488/495/15.02.2017 απόφαση Αντιπεριφ. Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με τις 332087/4573/15-11-2019
(ΑΔΑ:68Ν47Λ6ΝΤΥ) &381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) αποφάσεις.
5. Την 35/27.06.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης ‘’Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που
εκτελούνται από 1.07.2011 από τις Περιφέρειες’’.
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6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Το N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής του.
8. Τη ΔΝΣγ/oικ. 35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
9. Τις παραγράφους 7,8 & 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
10. Την Διακήρυξη του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2019-2020» (19PROC004416750 2019-02-05)
11. Την από 18-04-2022 υπεύθυνη δήλωση του κ. Γεωργίου Αθανασόπουλου ως εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.» την οποία κατέθεσε, σε συνέχεια της από 30/03/2022 παράταση της
προσφοράς της για το έργο, με ταυτόχρονη προσκόμιση εγγράφων προς απόδειξη των ληφθέντων από τον
οικονομικό φορέα μέτρων αυτοκάθαρσης για το συγκεκριμένο λόγο
12. Το γεγονός ότι το παράπτωμα δεν αφορά τον υπόψη διαγωνισμό αλλά παλαιότερο του έτους 2011 σε
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην Υ.Δ. του Οικονομικού Φορέα ληφθέντα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία
κρίνονται ως ικανοποιητικά.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της αποστολής, στην επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, του Σχεδίου
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν αποφασίζει
ότι, τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον οικονομικό
φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, κρίνονται επαρκή, αφού ο εν
λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ.
715/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, οργανωτικά και σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Το σχέδιο της Απόφασης έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ…………ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την …….. ημέρα ……. και ώρα ….. 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.: …………….. 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 - Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, τακτικό μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού, τακτικό μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής
5. Γιαννόπουλος Βασίλειος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μπονάνος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καπλάνης Διονύσιος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Καρπέτας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την
υπ΄αριθμ. Πρωτ. ……………. Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309Β’/30.12.2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την 332693/4863/31.01.2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.».
4. Την 44488/495/15.02.2017 απόφαση Αντιπεριφ. Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με τις 332087/4573/15-11-2019 ( ΑΔΑ:
68Ν47Λ6-ΝΤΥ) & 381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) αποφάσεις.
5. Την 35/27.06.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
‘’Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από
1.07.2011 από τις Περιφέρειες’’.
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Το N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής του.
8. Τη ΔΝΣγ/oικ. 35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. την 123076/09-11-2017 (ΑΔΑ:66Η4465ΧΙ8-Κ25) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
& Ανάπτυξης, με την οποία τροποποιείται η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αυξάνοντας τον
προϋπολογισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ » σε 3.550.000,00 €.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. την 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
& Ανάπτυξης, με την οποία τροποποιείται η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αυξάνοντας τον
προϋπολογισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ » σε 8.750.000,00 € στην οποία συμπεριλαμβάνεται το έργο του θέματος.
11. Τις 16/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής που αφορούν την έγκριση διακήρυξης του διαγωνισμού
του έργου του θέματος
12. Τις παραγράφους 7,8 & 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
13. Την από 18-04-2022 (μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) υπεύθυνη δήλωση του κ. Γεωργίου Αθανασόπουλου
ως εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.» με την οποία επικαιροποιεί το
Ε.Ε.Ε.Σ. ως προς το εδάφιο «Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού» του μέρους ΙΙΙ: «Λόγοι αποκλεισμού» , με ταυτόχρονη προσκόμιση εγγράφων προς
απόδειξη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα μέτρων αυτοκάθαρσης.
14. Το γεγονός ότι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιδόθηκε στον οικονομικό φορέα στις 30/12/2021
και δημοσιεύτηκε στις 31/12/2020, ήτοι μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού (14/03/2019) συνεπώς δεν
συνέτρεχε λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα εκ του λόγου ότι απάντησε αρνητικά στο
προαναφερόμενο ερώτημα του Ε.Ε.Ε.Π. (σχετ. 291/2019 απόφαση του Ε΄τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
15. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» συνοδευόμενη από σχετικά
αποδεικτικά.
16. Το γεγονός ότι το παράπτωμα δεν αφορά τον υπόψη διαγωνισμό αλλά παλαιότερο του έτους 2011 σε
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συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην Υ.Δ. του Οικονομικού Φορέα ληφθέντα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα
οποία κρίνονται ως ικανοποιητικά.
17. Την _____/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την αποστολή, στην επιτροπή της
παραγράφου 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
18. Την
……………………………………… γνωμοδότηση της Επιτροπής της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Εισηγούμαστε
Την διαπίστωση της επάρκειας των μέτρων και αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν από τον
οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, αφού ο εν λόγω
οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 715/2020
Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο
τρόπο και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, οργανωτικά και σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα μέτρα, για την
αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ……………………………………………για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους
επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 156,175,176,177,184 & 225 του ν.3852/2010(ΦΕΚ.87Α΄/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
• Τις υπ΄αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ2070/Β΄/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ2953/Β’/29-82017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ΄αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
(ΦΕΚ4309/Β΄/30-12-2016).
• Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α΄/ 27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
• Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
• Την υπ΄αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής τηε Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση 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», όπως ισχύει.
• Την με αριθμ. Πρωτ. …………………… εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της
Π.Δ.Ε./Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
(ΟΜΟΦΩΝΑ /ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την διαπίστωση της επάρκειας των μέτρων και αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν από τον
οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, αφού ο εν λόγω
οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 715/2020
Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο
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τρόπο και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, οργανωτικά και σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα μέτρα, για την
αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραγιάννη Χρήστο – Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα – υπάλληλο του τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την αποστολή στην επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, του
Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή
καταρχήν αποφασίζει ότι, τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που
προσκομίστηκαν από τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», για την απόδειξη της
αξιοπιστίας του, κρίνονται επαρκή, αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό
πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 715/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά, οργανωτικά και σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή περαιτέρω
παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

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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