INFORMATICS
1
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.29 11:41:57
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΓΣΡ7Λ6-Γ16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 27 Νοεμβρίου 2017

Αριθ.Πρωτ.: 307619/571
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613539
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ :

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 193/24-11-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 305476/2788/06-11-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 193/24-11-2017
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
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)-181. 451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

./.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 24-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε
Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 320919/603/17-11-2017 γραπτή

πρόσκληση του Προέδρου του η οποία

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –Αντιπρόεδρος,
3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος,
8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 9) Κανέλλης Γεώργιος, 10)Καπράλος
Σπυρίδων, 11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13)Κατσακούλης
Ευάγγελος

,

14)Κολοβός

16)Κωνσταντοπούλου
Διονύσιος,

Ιωάννης,

Αναστασία,

19)Μητρόπουλος

15)Κοτσιλιάνος

17)Λύτρας

Κωνσταντίνος,

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,
18)Μαυρόγιαννης

20)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,

21)Μπούνιας Χρήστος, 22)Μπράμος Παναγιώτης, 23)Νασιώτης Θεόδωρος,
24)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
26)Πλατανιάς

Παναγιώτης,

Γεωργία,
27)Ρήγας

./.

25)Παρασκευόπουλος
Χρήστος,

28)Σιαμπλής

Γεράσιμος,
Δημήτριος,
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29)Σύρμος Γεώργιος , 30)Σώκος Ευθύμιος, 31)Τογιοπούλου Αναστασία,
32)Υφαντής Νικόλαος, 33)Φαρμάκης Νεκτάριος, 34)Χαμηλάκη Αικατερίνη,
35)Χαροκόπος Αντώνιος, 36)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 37)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση
Περιφερειακού

δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του

Συμβουλίου

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

,

Βεργοπούλου

Παρασκευή, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα
απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας, Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
(Τάκης), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κοτοπούλης
Σπυρίδων,

Κωσταριάς

Δημήτριος

(δικαιολογημένα

απών),

Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Τσόγκας Γεώργιος (δικαιολογημένα απών)
και Φωτόπουλος Τρύφων .
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος
Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα
Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος
Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν:

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ιάκωβος Γκανούλης, η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας/Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι. κ. Αναστασία
Πυργάκη, ο Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου- Περιφ/κο Τμ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας
κ. Στυλιανός Μπλέτσας, ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας ο κ. Παντελής
Μπαρούχας,

η

εκπρόσωπος

του

Φορέα

Διαχείρισης

Χελμού-Βουραϊκού,

Περιβαλλοντολόγος- Συντονίστρια Φ.Δ κ. Ελένη Κουμούτσου, η εκπρόσωπος του
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς , Διασολόγος-Συντονίστρια
Φ.Δ κ. Γεωργία Καραμπέρου, ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων
Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου κ.Δημοσθένης Καπώνης, οι
εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας Υδατοσυστημάτων Πελοποννήσου (Ανάδοχος) κ.
Ελένη Χούλη και ο κ. Π. Τριανταφυλλόπουλος, οι εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας
Σχεδίων Διαχείρισης Δυτ. Στερεάς, Θεσσαλίας, Ηπείρου οι κ.κ. Δημήτρης
Καλοδούκας και Μιχάλης Μαρουλάκης, , η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας

./.
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Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.) κ. Άλκηστις
Σταθοπούλου

,

ο

Γενικός

Διευθυντής

Γενικής

Διεύθυνσης

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, η
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών) κ.
Ελένη Σπυράκη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδροοικονομίας (Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού) κ. Στέφανος Παπαζησίμου, ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού)
κ. Ζώης Σπηλιόπουλος, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας κ.Νικόλαος Γυφτάκης , λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 193/2017
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο : «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)-181. 451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής», δίνοντας το λόγο
στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.Γρηγόρη Αλεξόπουλο,
που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.
305476/2788/06-11-2017 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:
«Με το υπ΄αριθμ. 304339/6470/03-11-2017 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αχαϊας, ΠΔΕ, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω:
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

./.
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Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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)»
4. 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.
5. Τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται
συναφή θέματα.
6. 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.
7. 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.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 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 αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας»
13. Την υπ΄αριθμ.
69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
14. 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.

./.
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15. Με τις διατάξεις της του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συμβουλίου», το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες
τις
αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια εκτός από εκείνες που έχουν
μεταβιβαστεί από το ίδιο σε επιτροπή του.
16. 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».
17. 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.
18. Την από 20/4/2016/1508 Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δυτική Ελλάδος 2014-2020 (ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β).
19. Την υπ’ αριθμ. 371/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από 31-082010 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»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στις 31.08.2010 υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και της Μονάδας Σπαστικών Παίδων Πάτρας για την υλοποίηση του έργου
με τίτλο «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας της Μ.Σ.Π.Π,
δηλαδή του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης όπως μετονομάστηκε με το Ν.
4025/Φ.Ε.Κ228/02.11.2011 Τεύχος Ά και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την
αποτελεσματική λειτουργία του.
Συγκεκριμένα στην πράξη ένταξης περιλαμβάνονται τρία υποέργα: α) Το πρώτο υποέργο
περιλαμβάνει την : Κατασκευή και ανέγερση Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων- Κέντρο Ημερησίας
φροντίδας. β) Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού της Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων προϋπολογισμού 225.000,00 € με Φ.Π.Α. γ) το
τρίτο υποέργο που περιλαμβάνει την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού της Νέας Μονάδας
Σπαστικών παίδων προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α..
Όσον αφορά το 1ο υποέργο, έχει κατασκευαστεί «Νέα Μονάδα Σπαστικών ΠαιδιώνΚέντρο ημερησίας φροντίδας» και το κτίριο θα αποτελεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και οι
υπηρεσίες που θα παρέχονται στην νέα δομή αφορούν:




Πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας: Ξεκινά το πρωί και στοχεύει στην θεραπευτική
πλαισίωση των παιδιών με εξατομικευμένη αντιμετώπιση, λ.χ. φυσικοθεραπεία,
εργοθεραπεία, λογοθεραπεία όπως επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα, λ.χ.
ειδική παιδαγωγική, εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, υδροθεραπεία,
θεραπευτική ιππασία, μουσικοθεραπεία. Με στόχο την κοινωνική ένταξη οργανώνονται
εκδηλώσεις, έξοδοι, εκδρομές.
Πρόγραμμα εξωτερικών παιδιών: Καθημερινή θεραπευτική παρέμβαση σε παιδί
διαφόρων ηλικιών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα βρέφη που βρίσκονται σε ομάδα υψηλού
κινδύνου.

./.
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Θεραπευτικά Τμήματα: Φυσιατρικό, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας,
παιδαγωγικό, ψυχολογικό, κοινωνιολογικό, Η/Υ, υδροθεραπείας, ιπποθεραπείας,
μουσικοθεραπείας.
Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Το νέο κέντρο θα στελεχωθεί από τις εξής
ειδικότητες: φυσίατρο, φυσικοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο,
κοινωνικό λειτουργό, παιδαγωγό, δάσκαλο, νηπιαγωγό, νοσηλευτή.

Όσον αφορά στο 2ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΚέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ: 5000481, με τίτλο: «Προμήθεια απαιτουμένου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» , προβλέπεται εξοπλισμός που
περιλαμβάνει ενδεικτικά: Έπιπλα –πάγκους εργασίας, ορθογώνια και κυκλικά τραπέζια, ώστε να
ανταποκρίνονται στις εργονομικές απαιτήσεις των παιδιών καθώς επίσης σετ εργαλείων για την
δημιουργική απασχόληση τους, συσκευή τηλεόρασης με βίντεο και σύστημα μεγαφώνων για
αναγγελία μηνυμάτων και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διάφορα σκεύη προς εκπαίδευση της
αυτοεξυπηρέτησης (πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, βούρτσες κ.λ.π.), τραπέζια θεραπειών,
δεξιοτήτων, σειρά τεστ για διάγνωση και αξιολόγηση, σειρά βιβλίων με εικόνες & ιστορίες,
παιχνίδια για μικρά παιδιά, υλικό με εικόνες για άρθρωση και γλώσσα, ταυτίσεις και επιτραπέζια
παιχνίδια, μουσικά όργανα, υλικό για μαθησιακά προβλήματα, κασετόφωνο, Η/Υ, αρχειοθήκη,
γραφείο-τραπέζι θεραπευτή, παιδικό τραπέζι, στρώμα φυσικοθεραπείας, εξοπλισμό
φυσικοθεραπείας με συσκευή διαθερμίας μικροκυμάτων ή βραχέων κυμάτων ή παλμικών,
συσκευή έλξης Σ.Σ, συσκευή ηλεκτροθεραπείας-TENS, πολύζυγο τοίχου, συσκευή υπερύθρωνυπεριωδών, εξεταστήρια, έπιπλα για εξοπλισμό γραφείων του διοικητικού και επιστημονικού
προσωπικού, των χώρων συνεδριάσεων, των χώρων εκπαίδευσης και εξεταστηρίων κ.λ.π..
Όσον αφορά στο 3Ο υποέργο της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΚέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 και με τίτλο: «Μηχανολογικός
εξοπλισμός Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων
για την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Με το 2 Ο και 3Ο υποέργο, εξοπλίζεται η Νέα Μονάδα Σπαστικών Παίδων με τον αναγκαίο
εκπαιδευτικό και μηχανοκίνητο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της, με
άμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους εργαζόμενους, τους γονείς, και κυρίως τα παιδιά για τα
οποία διασφαλίζεται η βελτίωση των δεξιοτήτων που συνεισφέρουν στην αυτοεξυπηρέτηση τους
και κατ΄ επέκταση στην ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαι
Α) Την 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)-181.
451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Β) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους
οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του, για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων που θα προκύψουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002
απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
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Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
συγκεκριμένα την ΣΑΕΠ 001/1 (Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: 2016ΕΠ00110016), με Φορέα
υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ.Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την αναγκαιότητα 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 ΠαίδωνΚέντρο 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)-181. 451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες ,
στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του, για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό
2/42053/0094/2002 απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
Οι δαπάνες αυτές
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
συγκεκριμένα την ΣΑΕΠ 001/1 (Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης:
2016ΕΠ00110016), με Φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και
υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

./.

