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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30
30η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14η Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη
συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/214769/1208/13-07-2022 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

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - 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 Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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.
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και κατά πλειοψηφία
εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισάγεται το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 01/07/2022 Πρακτικού της
επιτροπής για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του
1ου υποέργου «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ
Λεσινίου», προϋπολογισμός: 3.101.054,41€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

–

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

& ΔΙΑΝΟΙΞΗ

ΤΑΦΡΟΥ

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ
801, κ.ε.: 2021ΕΠ80100005. Β) Κατακύρωση της σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της
σύμβασης».

Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/205609/3452/13-07-2022 (ορθή επανάληψη) γραπτής
εισήγησης 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:
Το έργο
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 801
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» με προϋπολογισμό: 6.760.000,00 € και κωδικό Κ.Α: 2021ΕΠ80100005,
στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 1ο Υποέργο με προϋπολογισμό: 3.101.054,41€.
Με την διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς το έργο αφορα :
1) Την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία,
δεδομένου ότι τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές λόγω των σφοδρών
βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών παροχών αλλά και της καταπόνησής τους από τις συνεχιζόμενες
θεομηνίες των τελευταίων ετών. α. Με την αποκατάσταση των πιο πάνω υποδομών, προκειμένου να είναι
λειτουργικές, διασφαλίζεται η ασφάλεια των κατοίκων και η άρση επικινδυνότητας που έχει προκληθεί από τα
καιρικά φαινόμενα:. β. Η μη άμεση αποκατάσταση ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω βλαβών τόσο στα έργα όσο
και σε όμορες ιδιοκτησίες
2) Το άρθρο 32 παρ. 2(γ) «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
απορρέουν από δική τους ευθύνη».
3) Το γεγονός ότι η 54Η/27-05-2022 (αρ πρωτ : 183910/3003/17_06_2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής της
παραγράφου 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με την οποία παρέχει ομόφωνη σύμφωνη γνώμη για τα
επανορθωτικά μέτρα καθυστέρησε συνολικά δυο μήνες από την αποστολή της σχετικής απόφασης τους
Και εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Την υπ’αρίθμ.248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄42)»,αρμοδιότητας
Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα.
5. Την υπ΄αριθμ. 9406/191/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων ης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 (ΦΕΚ1746Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ. Υποδομών
και Μεταφορών <<Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων>>.
7. 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
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.»
8. Την αρίθμ.πρωτ: 132156/06.12.2021 (ΑΔΑ:650I46ΜΤΛΡ-03Ο) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ
801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ &
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» με προϋπολογισμό: 6.760.000,00 € και
κωδικό Κ.Α: 2021ΕΠ80100005, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 1ο Υποέργο με
προϋπολογισμό: 3.101.054,41€.
9. Τις Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, βάσει των οποίων δόθηκε παράταση στην
κήρυξη έκτακτης ανάγκης των Δήμων Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Ξηρομερου ως ακολούθως:
α) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. 1352/01-03-2022 (ΑΔΑ:9ΟΔ546ΝΠΙΘ-9ΕΔ)
για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως την 05-09-2022
β) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ.2793/20-04-2022 (ΑΔΑ:93ΞΨ46ΝΠΙΘ-ΣΕΘ)
για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Ξηρομερου έως την 25-10-2022
10. Την υπ’ αρίθμ 358921/5886/07-12-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου .
11. Την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία,
δεδομένου ότι τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές λόγω των σφοδρών
βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών παροχών αλλά και της καταπόνησής τους από τις συνεχιζόμενες
θεομηνίες των τελευταίων ετών. α. Με την αποκατάσταση των πιο πάνω υποδομών, προκειμένου να είναι
λειτουργικές, διασφαλίζεται η ασφάλεια των κατοίκων και η άρση επικινδυνότητας που έχει προκληθεί από τα
καιρικά φαινόμενα:. β. Η μη άμεση αποκατάσταση ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω βλαβών τόσο στα έργα όσο
και σε όμορες ιδιοκτησίες
12. Το άρθρο 32 παρ. 2(γ) «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
απορρέουν από δική τους ευθύνη».
13. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4782/2021
«Άρθρο 32Α “Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση”:
.
« I. Εξαιρούνται της
υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του
άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων,
και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις
του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α) όπου
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η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.
2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με
την περ. γ’ της παρ. 2, ή γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και
αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4.
.
II. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την
ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο
συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας
ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα
που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της
περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
III. Στην περ. γ’ της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης
διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.».
14. 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 υσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ισχύς του άρθρου 108,
εκτός της περ. α’ της παρ. 11, αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν.4782/2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15. Το γεγονός ότι η ανωτέρω ανάγκη αφενός οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα Αρχή
και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού αφετέρου σε καμία περίπτωση δεν
απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Την υπ’αριθμ 1634/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΠ07Λ6-ΕΙΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016. του έργου «Εργασίες
αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου» Προϋπολογισμού:
3.101.054,41 € με ΦΠΑ , 2) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 3) Καθορισμό των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η
πρόσκληση και 4) Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου
17. την υπ’ αρ. 16602/250/20_01_2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς του οικονομικούς φορείς
προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους με ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την Δευτέρα
31/01/2022 και ώρα 12:00π.μ.
18. Τις παραγράφους 7,8 & 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
19. Την από 31-01-2022 υπεύθυνη δήλωση του κ. Γεωργίου Αθανασόπουλου ως εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.» την οποία κατέθεσε σύμφωνα με το άρθρο 5 εδάφιο α4. της υπ΄’αριθμ
16602/250/20_01_2022 Πρόσκλησης « Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του από την διαδικασία βάσει των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016» με την οποία δηλώνει ότι
δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του εκτός του λόγου 4.γ) με ταυτόχρονη προσκόμιση εγγράφων προς
απόδειξη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα μέτρων αυτοκάθαρσης για το συγκεκριμένο λόγο
20. 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.
21. Την 233/2022 ( ΑΔΑ 96ΦΛ7Λ6-ΑΕΕ) 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.
22. Την 54Η/27-05-2022 (αρ πρωτ : 183910/3003/17_06_2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής της παραγράφου
9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με την οποία παρέχει ομόφωνη σύμφωνη γνώμη.
23. Την 770/2022 ( ΑΔΑ Ψ2ΒΞ7Λ6-ΚΩ9) 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.
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24. Τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 221 « Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων» του 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
25. Το από 01/07/2022 ολοκηρωθεν πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε με
την υπ’ αρθμ 1633/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΠ77Λ6-ΙΔ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος
Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το από 01/07/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών
της πρόσκλησης διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου»
Προϋπολογισμού: 3.101.054,41 € με ΦΠΑ ,,που έγινε στις 31.01.2022 στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την
κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε» με αριθμό ΜΕΕΠ 1851
και ΑΦΜ: 094365535 ΔΟΥ Α Πατρών με μέση έκπτωση 29,00% επί των τιμών του τιμολογίου και ποσό
προσφοράς 1.783.016,77€ (χωρίς ΦΠΑ) και παρακαλούμε όπως αποφασίστε σχετικά με
Α) Την έγκριση του πρακτικού
Β) Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε» με αριθμό ΜΕΕΠ
1851 και ΑΦΜ: 094365535 ΔΟΥ Α Πατρών με μέση έκπτωση 29,00% επί των τιμών του τιμολογίου και ποσό
προσφοράς 1.783.016,77€ (χωρίς ΦΠΑ)
Γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Το από 01/07/2022 πρακτικό έχει ως εξής:
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Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη η Οικονομική Επιτροπή:
• 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. 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»..
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 01/07/2022 Πρακτικό της επιτροπής για την διεξαγωγή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του 1ου υποέργου «Εργασίες αποκατάστασης
βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», προϋπολογισμός:
3.101.054,41€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ
ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021», χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 801, κ.ε.: 2021ΕΠ80100005.

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε» (με αριθμό
ΜΕΕΠ 1851, ΑΦΜ: 094365535, ΔΟΥ: Α’ Πατρών) με μέση έκπτωση 29,00% επί των τιμών του
τιμολογίου και ποσό προσφοράς 1.783.016,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη
Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος, Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισαν αρνητικά.

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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