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εισήγηση

της

Δ/νσης

Οικονομικού-

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.186/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εξέταση άσκησης

ένστασης κατά της υπ΄αριθμ. 110/2018 (ΑΔΑ

7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6) απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Π. Δ.Ε. αναφορικά με την κατακύρωση του
αποτελέσματος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του Πολιτικού
Γραφείου της CPMR», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

συνήλθε σε συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
30272/384/29.1.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης-Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων – αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις

του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος,
Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί
Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 186/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με τίτλο: «Εξέταση άσκησης ένστασης κατά της υπ΄αριθμ. 110/2018 (ΑΔΑ
7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6) απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Π. Δ.Ε. αναφορικά με την κατακύρωση
του αποτελέσματος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του
Πολιτικού Γραφείου της CPMR».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 35665/2039/2.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με:
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. 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.Α/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. 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»
και 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.
6. Την υπ.αριθμ.184/14-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η
ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΩΕΤΡ0Π1ΦΧΧΦ).
7. Την υπ αριθμ. 214/2017 (ΑΔΑ Ψ60Β7Λ6-ΣΦΘ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας της συνεδρίασης Πολιτικού Γραφείου
της CPMR, στην Πάτρα, στις 08 Μαρτίου 2018 και η αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του
ποσού των 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την διεξαγωγή της ανωτέρω
συνεδρίασης .
8. Την υπ’ αριθμ 2395/2017 (ΑΔΑ 91ΓΔ7Λ6-ΘΡΗ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της Διοργάνωσης της συνεδρίασης του
Πολιτικού γραφείου της CPMR που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 8 Μαρτίου 2018, δαπάνης
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μέχρι του ποσού των 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με απ’ ευθείας ανάθεση και
συλλογή προσφορών κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και έγκριση του
επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»,
9. Την υπ’ αριθμ. 455/2018 (ΑΔΑ 7ΘΞΝ7Λ6-67Γ) Απόφασης ανάληψης δαπάνης της Διεύθυνσης
Οικονομικού- Δημοσιονομικού ελέγχου
10.
Την υπ΄αριθμ. 8150/923/09-01-2018(ΑΔΑ:6ΕΑΤ7Λ6-8ΒΕ) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της
CPMR» που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 08 Μαρτίου 2018, δαπάνης μέχρι του ποσού των
24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».
11.
Τα υπ’ αριθμ. Νο 1/12-01-2018 και Νο 2/23-01-2018 Πρακτικά της Επιτροπής
Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Προσφορών αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 8150/923/09-012018(ΑΔΑ:6ΕΑΤ7Λ6-8ΒΕ ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
12.
Την υπ. αριθμ. 110/2018 (ΑΔΑ 7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Έγκριση του Πρακτικού No1 (αποσφράγιση
δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομική προσφορά) και του Πρακτικού No2 (δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθ.
8150/923/09-01-2018 (ΑΔΑ:6ΕΑΤ7Λ6-8ΒΕ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
ανάθεση της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της CPMR» που θα
πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 08 Μαρτίου 2018, δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, β) Την ανάδειξη της εταιρείας «Θ.ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣΚ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ως οριστικού αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της
«Διοργάνωσης της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της CPMR» γ) την έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 22.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
13.
Το υπ΄αριθμ. 31863/1911/30.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου αναφορικά με την ενημέρωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την
κατακύρωση του αποτελέσματος.
14.
Την υπ΄αριθμ.34141/2042/01.02.2018 ένσταση της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ &
ΣΙΑ ΟΕ κατά της 110/2018 (ΑΔΑ 7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6) απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αναφορικά με την εξεταζόμενη ένσταση και με βάση τον τύπο και την ουσία αυτής αναφέρουμε τα
εξής:
Με την υπ΄αριθμ.34141/2042/01.02.2018 ένστασή της κατά της 110/2018 (ΑΔΑ 7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6)
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η εταιρεία « ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» αναφέρει:
…Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν αξιολόγηση «πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής» και όχι αξιολόγηση βάσει τεχνικής προσφοράς . Επίσης στο
τεύχος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο ο συγκεκριμένος λόγος ως
ποινή αποκλεισμού. Άρα από τη στιγμή που ο φάκελός μας ήταν πλήρης στα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και έχοντας αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλο αριθμό αντίστοιχων έργων(πίνακας
συναφών έργων-τενική προσφορά). Σας καλούμε όπως προχωρήσετε στο άνοιγμα της Οικονομικής
μας προσφοράς.
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 - Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία
σύναψης Δημοσίων συμβάσεων «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο- του Ν. 4412/2016 :
1 «Για δημόσιες συμβάσεις «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.»
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2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος
11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις
δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για
την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.
Με βάση τα ανωτέρω η ένσταση ασκήθηκε εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα .
Με τη μη καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης η ένσταση δε δίνεται δεκτή.
Πέραν αυτού και ως προς την ουσία των αναφερομένων στην ένσταση σημειώνουμε τα παρακάτω:
Επί του ισχυρισμού του ενιστάμενου για την πληρότητα του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,
στην εν λόγω Πρόσκληση και το ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αναφέρει:
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα
αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν με
άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των υπηρεσιών του πινάκα του
παραρτήματος Α, χωρίς να υπερβαίνονται οι επιμέρους προϋπολογισμοί».
Όπως διαπιστώθηκε και από το Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
, στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. περιλαμβανόταν
- Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και
- Περιγραφή της τεχνικής προσφοράς
Κατά την εξέταση της τεχνικής προσφοράς βρέθηκε ότι δεν προσδιοριζόταν συγκεκριμένα
- ο συνεδριακός χώρος που θα λάβει χώρα το συνέδριο
- Οι χώροι που θα πραγματοποιηθούν το welcome dinner, μεσημεριανό γεύμα, επίσημο δείπνο και
coffee break.
Συνεπώς ο φάκελος όσον αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρης.
Στη Τεχνική προσφορά που υποβλήθηκε δεν προσδιορίζονται οι χώροι που θα πραγματοποιηθεί το
συνέδριο και τα γεύματα ώστε να είναι συγκρίσιμη με τις λοιπές προσφορές που κατατέθηκαν.
Κατόπιν των ανωτέρω και επί της ουσίας της εξεταζόμενης ένσταση , αυτή δε γίνεται δεκτή.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
Μη αποδοχή της ένστασης που ασκήθηκε κατά της υπ΄αριθμ. 110/2018 (ΑΔΑ 7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6)
απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Π. Δ.Ε. αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος
για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της
CPMR» με το σκεπτικό που διεξοδικά αναλύθηκε ανωτέρω.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 6ΤΗΣ7Λ6-ΟΗΖ

 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 »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία
τροποποιείται 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 Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, 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’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
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 την υπ’αριθμ.πρωτ:: 35665/2039/2.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απορρίπτει τη ένσταση που ασκήθηκε κατά της υπ΄αριθμ. 110/2018 (ΑΔΑ 7ΘΚ87Λ6-ΓΙ6)
απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
της Π.Δ.Ε. αναφορικά με την κατακύρωση του
αποτελέσματος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της «Διοργάνωσης της συνεδρίασης του
Πολιτικού Γραφείου της CPMR», καθότι δεν καταβλήθηκε το ποσό παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως
ορίζουν οι, παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

