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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20
20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 24η 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/151593/830/20-05-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - 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. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδα 1 από 10

ΑΔΑ: 62ΞΑ7Λ6-ΧΛΞ
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

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 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
πρακτικού 1 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016), για την «Προμήθεια
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 6ης πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας», προϋπολογισμός:
27.572,15€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» με
ΟΠΣ 5000481 / ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2016ΕΠ00110016. για τις ομάδες 2,4,7,12,16 που ήταν άγονες σε
προηγούμενη ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία. Β) Κήρυξη της διαπραγμάτευσης ως
άγονη».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/149177/8898/19-05-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το
οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ
του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών
− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
10.Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό
ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
11.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
12.Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
13.Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
14.Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
15.Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
16.Την υπ. αριθ. 3/2022 (2η Συνεδρίαση στις 9.1.2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ.1, 2
και 3 του Ν.3852/2010)».
17.Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
18.Την υπ’ αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή πιστώσεων του
Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών».
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19.Την από 31/8/10 προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και
της Μονάδας Σπαστικών Παίδων Πάτρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» προϋπολογισμού» 2.929.500 ευρώ.
20.Την υπ’αριθμ. 1508/20.4.2016 (ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β) απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αναφορικά με την Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδος 2014-2020
21.Την υπ’αριθμ.πρωτ. 46419/28-4-2016 (ΑΔΑ 6ΖΟΨ4653Ο7-ΔΡΣ) απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης αναφορικά με την «Έγκριση ένταξης/τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2016, στη ΣΑΕΠ 001/1 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα
της απόφασης αυτής »
22.Το υπ.αριθμ. 6653/08.06.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα « Διαβίβαση
απόφασης Δ.Σ.» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται (3/02-05-2015 απόφαση) οι τεχνικές προδιαγραφές του
υποέργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό MIS
373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α.
23.Το υπ’αριθμ.πρωτ.194227/4351/13.7.17 5Ο πρακτικό/20.6.17 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης της πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ:
5000481»
24.Την υπ.αρθμ.193/24.11.2017(ΑΔΑ ΩΓΣΡ7Λ6-Γ16)απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα
«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα
άρθρα 2&5 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2o υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: “Προμήθεια
απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού
225.000,00 € (με Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
25.Το υπ.αριθμ.οικ.51123/888/15.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Π.Ε Αχαίας με το οποίο μας
διαβιβάστηκε το υπ.αριθμ. 1152/30.1.2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα
«Διαβίβαση της υπ’αριθμ.1/22.1.18 (με αριθμ.πρωτ.1015/18-ΑΔΑ 73ΟΟ469076-ΗΡΑ) απόφασης του Δ.Σ.
σύμφωνα με την οποία α) εγκρίνονται οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του υποέργου του έργου «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό MIS 373260 –
προϋπολογισμού 225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α β)ορισμός μελών επιτροπής αποσφράγισης –
αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης»
26.Το υπ’αριθμ.πρωτ.5650/15.5.2018 πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί έγκρισης τροποποίησης-συμπλήρωσης της προγραμματικής
σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών»
με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481
27.Την υπ’ αριθμ. 371/2017 (ΑΔΑ Ω98Ε7Λ6-05Ξ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από 31-08-2010
συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
28.Την υπ’ αριθμ. 206/18.6.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΒΖ7Λ6-ΟΓ6) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ
371/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής πολιτικής με θέμα «Τροποποίηση της από 3108-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481»
29.Την από 7/8/2018 (ΑΔΑ ΩΨ247Λ6-ΜΑ0) τροποποίηση-συμπλήρωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών ‘’Καραμανδάνειο’’
30.Την υπ.αριθμ.3818/9.10.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης αναφορικά με την έγκριση τευχών δημοπράτησης του 2ου υποέργου
της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο:
“Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ
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5000481, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € με Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
31.Την υπ.αριθμ.2265/2018(ΑΔΑ 7ΧΦΜ7Λ6-ΓΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και
κατάρτισης των όρων διακήρυξης στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και την σύσταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού»
32.Την υπ’αριθμ.333244/15464/29.10.2018(ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων για το 2o υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΚέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
33.Την υπ’ αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ 9ΠΠΞ7Λ6-9Ρ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της
επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ.
333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής».
34.Την υπ’αριθμ.520/2019 (ΑΔΑ ΨΒ507Λ6-2ΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972)
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της
πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια
απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 ,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής».
35.Την υπ’αριθμ.887/2019 (ΑΔΑ ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972)
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της
πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια
απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 ,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής», σύμφωνα με την
οποία έγινε κατακύρωση για τέσσερις ομάδες (6,8,10,11) του διαγωνισμού από των σύνολο των δεκαέξι
ομάδων.
36.Την υπ.αριθμ.1584/16.4.2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης αναφορικά με την έγκριση τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας
για το υποέργο «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» Α/Α
4 της πράξης 5000481», συνολικού προϋπολογισμού 141.144,65 ευρώ.
37.Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων” της α/α 4ης Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με
κωδικό ΟΠΣ 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 001/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00110016)
38.Την υπ.αριθμ.602/12.6.2020 (ΑΔΑ 68ΦΞ7Λ6-Ο4Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
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Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «1) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων και κατάρτισης των όρων διακήρυξης στα πλαίσια του υποέργου “Προμήθεια απαιτουμένου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” της A/A 4ης πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 141.144,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και 2)Την σύσταση της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού»
39.Την υπ’αριθμ.πρωτ.144454/9634/15.6.20 (ΑΔΑΜ 20PROC006868820) (α/α 71804) διακήρυξη του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το υποέργο της α/α 4ης πράξης 5000481 «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια απαιτούμενου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 141.144,65€ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
40.Την υπ.αριθμ.834/2020/12.8.20 (ΑΔΑ Ψ9Β07Λ6-ΚΝΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : α)«Έγκριση των πρακτικών Νο 1&2 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική
προσφορά-οικονομική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ.144454/9634/15.6.20 (ΑΔΑΜ 20PROC006868820) (α/α 71804)
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το υποέργο της α/α 4ης πράξης
5000481 «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των 141.144,65€ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής και β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ομάδα 3 και την κήρυξη του
διαγωνισμού ως άγονου για την ομάδες 1,2,4,5,7,9,12,13,14,15,16 , διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
41.Την υπ.αριθμ.1024/7.10.2020 (ΑΔΑ Ψ0ΥΤ7Λ6-Ρ7Ι) απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν
στα πλαίσια της υπ’αριθμ.144454/9634/15.6.20 (ΑΔΑΜ 20PROC006868820) (α/α 71804) διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το υποέργο της α/α 4ης πράξης 5000481 «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια απαιτούμενου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 141.144,65€ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής», σύμφωνα με την οποία έγινε κατακύρωση για μία ομάδα ( ομάδα 3) του διαγωνισμού από των
σύνολο των δώδεκα ομάδων, που είχαν επαναπροκηρυχθεί.
42.Την υπ’αριθμ. 352862/7455/30.12.2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την διαδικασία
σύμφωνα με την οποία θα διακηρυχθεί το υποέργο «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων, (ομάδες 1,2,4,5,7,9,12,13,14,15,16) Α/Α 5 της πράξης «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού
προϋπολογισμού 114.842,64 €»
43.Την υπ.αριθμ 32/2021 (ΑΔΑ ΨΜ5Λ7Λ6-Δ2Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα : «1) Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.144454/9634/15.6.20 (ΑΔΑΜ 20PROC006868820) (α/α
71804) διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016», για την
«Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 5ης πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 ,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 114.842,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής , σε συνέχεια εν
μέρει άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, αναφορικά με 11 ομάδες
(1,2,4,5,7,9,12,13,14,15,16) εκ των αρχικώς δώδεκα (12) που είχαν προκηρυχθεί. 2) Έγκριση επισυναπτόμενου
σχεδίου Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας και 3) Τη σύσταση της
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
44.Την υπ’αριθμ.πρωτ. 48137/3091/23.2.2021 (ΑΔΑM 21PROC008179095) «Πρόσκληση διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.144454/9634/15.6.20
(ΑΔΑΜ 20PROC006868820) (α/α 71804) διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2
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περ. α του Ν.4412/2016», για την «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων» της A/A 5ης πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 114.842,64 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής , σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων, αναφορικά με 11 ομάδες (1,2,4,5,7,9,12,13,14,15,16) εκ των αρχικώς δώδεκα (12) που είχαν
προκηρυχθεί.
45.Την υπ.αριθμ 490/2021 (ΑΔΑ 6ΥΤΥ7Λ6-ΓΡΣ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα : 1)Έγκριση των πρακτικών Νο 1&2 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφοράοικονομική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα
πλαίσια της υπ’αριθμ 48137/3091/23.2.2021 (ΑΔΑM 21PROC008179095) Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για
την «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 5ης
πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481
, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 114.842,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 2)ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων.
46.Την υπ.αριθμ 733/25.6.2021 (ΑΔΑ 6ΣΟΖ7Λ6-ΨΦΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : 1)Έγκριση του πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ
48137/3091/23.2.2021 (ΑΔΑM 21PROC008179095) Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια
απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 5ης πράξης «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481/ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 001/1 κ.ε
2016ΕΠ00110016 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 114.842,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής,
2)ανάδειξη οριστικών αναδόχων και κατακύρωση για τις ομάδες 5,13,14
47.Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα
στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, με τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β)
να μην έχει υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,
καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές να μην κρίνεται κατάλληλη ή να μην υπάρχει κανείς
υποψήφιος και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση. Στην προκειμένη περίπτωση έχει προηγηθεί ανοικτή διαδικασία (αρχικός
διαγωνισμός , επαναληπτικός διαγωνισμός και διαπραγμάτευση) και δεν υπήρξε κανείς υποψήφιος για τις
ομάδες ειδών 2,4,7,12,16, καθώς επίσης δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης κατά
την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
48.Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.2,υποπ.γ), σημείο δδ) του ν.4013/2011, σύμφωνα με το οποίο , εφόσον η
προηγηθείσα, άγονη, διαγωνιστική διαδικασία αφορούσε εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για το σύννομο της
διαδικασίας, θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση σχετικής σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ. Στην προκειμένη
περίπτωση δεν συντρέχει λόγος για την ανωτέρω απόφαση , εφόσον η προηγηθείσα, άγονη, διαγωνιστική
διαδικασία αφορούσε εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων.
49.Την υπ’αριθμ. 5877/16.12.2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την διαδικασία ,σύμφωνα
με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων, (ομάδες 2,4,7,12,16),με διαπραγμάτευση με φυσικό φάκελο» Α/Α 6 της πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ
5000481, συνολικού προϋπολογισμού 27.572,15€»
50.Την υπ.αριθμ. 5/2022 (ΑΔΑ 6ΔΔΣ7Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα : 1) Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.144454/9634/15.6.20 (ΑΔΑΜ 20PROC006868820) (α/α 71804)
διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016», για την
«Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 6ης πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 ,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 27.572,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των
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υπό προμήθεια ειδών, ανά ομάδα , για τις ομάδες 2,4,7,12,16 που ήταν άγονες σε προηγούμενη ανοικτή
ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία» 2) Έγκριση επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης
της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας και 3) Τη σύσταση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
51.Την υπ’αριθμ.πρωτ. 38102/2742/9.2.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010024872) «Πρόσκληση διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του
Ν.4412/2016, , για την «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων» της A/A 6ης πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με
κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 27.572,15 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά ομάδα , για τις ομάδες 2,4,7,12,16 που ήταν άγονες σε
προηγούμενη ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία»,
52.Το υπ’αριθμ. Νο 1/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών αναφορικά
με την υπ’αριθμ. πρωτ.38102/2742/9.2.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010024872) Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, όπως
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω :
Πρακτικό 1
Στην Πάτρα, σήμερα 22/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.., στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού επί
της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 5/2022 (ΑΔΑ
6ΔΔΣ7Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και την
υπ’αριθμ.17188/18.11.21 (ΑΔΑ ΨΟΝΟ469076-2ΞΓ) απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών
‘Καραμανδάνειο’’, προκειμένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ. αριθ.
πρωτ. 38102/2742/9.2.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010024872) «Πρόσκληση διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, , για την
«Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 6ης πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 ,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 27.572,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών, ανά ομάδα , για τις ομάδες 2,4,7,12,16 που ήταν άγονες σε προηγούμενη ανοικτή
ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΗΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Βάκρου Ελένη

2.

Τακτικό Μέλος

Τραγουλιά Μαρία

3.

Τακτικό Μέλος

Αλεξοπούλου Μαρίνα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
• την υπ. αριθ. Πρωτ. 38102/2742/9.2.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010024872) «Πρόσκληση διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του
Ν.4412/2016, , για την «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων» της A/A 6ης πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με
κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 27.572,15 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά ομάδα , για τις ομάδες 2,4,7,12,16 που ήταν άγονες σε
προηγούμενη ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία» και
• το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω πρόσκληση διαπραγμάτευσης , παρατηρεί τα εξής :
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Η πρόσκληση διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με την παραλαβή σφραγισμένων φυσικών φακέλων , η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη πρόσκληση στις 21/2/2022 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22/2/2022 , ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ
Στη συνέχεια η επιτροπή, διαπίστωσε πως δεν κατατέθηκε καμία προσφορά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
ήτοι στις 21/2/2022 και ώρα 14.00 μ.μ .
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή,
Προτείνει ομόφωνα
Την κήρυξη της ανωτέρω πρόσκλησης διαπραγμάτευσης ως άγονης, εφόσον δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας , μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το
παρόν πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την :
Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών στα πλαίσια της υπ. αριθ.
πρωτ. 38102/2742/9.2.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010024872) «Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την
«Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 6ης πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 ,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 27.572,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών, ανά ομάδα , για τις ομάδες 2,4,7,12,16 που ήταν άγονες σε προηγούμενη ανοικτή
ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία», ήτοι την κήρυξη της Πρόσκλησης διαπραγμάτευσης ως άγονη, εφόσον
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων” της ΑΑ 6ης Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με
κωδικό ΟΠΣ 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 001/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00110016)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Διαμαντοπούλου Μαρία – Προϊσταμένη του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου 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

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό 1 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016),της
αριθ. πρωτ.: 38102/2742/9.2.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010024872) Πρόσκλησης για την «Προμήθεια
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της A/A 6ης πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας», προϋπολογισμός:
27.572,15€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» με
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ΟΠΣ 5000481 / ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.: 2016ΕΠ00110016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ανά ομάδα,
για τις ομάδες 2,4,7,12,16, που ήταν άγονες σε προηγούμενη ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική
διαδικασία.

Β) Κηρύττει την διαπραγμάτευση ως άγονη, αφού δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στην ανωτέρω
πρόσκληση.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων” της ΑΑ 6ης Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΚέντρο ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 001/1 (αριθ. ενάριθ. έργου
2016ΕΠ00110016).

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
Τσούμα Βασιλική
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