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Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ
ΠΔ Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΚΟΗΝ.:
ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1471/2018 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Ζ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.216138/3513/12.07.2018 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ, Σκ. Πξνκεζεηψλ ΠΔ Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1471/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ
νξίσλ θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ γξαθηθήο χιεο θαη
κειαληψλ εθηππσηψλ, θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ & ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο 110.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.» κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη
2) ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 36/2018 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
25ε Ηνπιίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 226661/2948/20.07.2018
λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Βεξγνπνχινπ Παξαζθεπή- αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο- κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Αγηνκπξγηαλάθεο
Δκκαλνπήι,

Αξηζηεηδφπνπινο

Υαξάιακπνο,

Απγέξεο

άββαο,

Καξδάξα

Δπζηαζία,

Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο θαη χξκνο Γεψξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1471/2018
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 10ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ θαη θαηάξηηζεο ησλ
φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ: «Πξνκήζεηα εηδψλ γξαθηθήο χιεο θαη κειαληψλ εθηππσηψλ,
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ & ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ έσο 110.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη 2) ζχζηαζε ηεο

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: οικ.216138/3513/12.07.2018 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ, Σκ. Πξνκεζεηψλ ΠΔ Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ Γιοικηηικοω-Οικονομικοω ΠΔ Ζλείαρ έσονηαρ ςπψτη:
1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 3 ηος Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ
Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππψγπαμμα Καλλικπάηηρ» με ηο οποίο ζςζηήθηκαν και
ζςγκποηήθηκαν οι Πεπιθέπειερ υρ ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο ςπ’απιθμ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκπιζη ηποποποίηζηρ ηος Οπγανιζμοω ηηρ
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ».
3. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και
Τπηπεζιϊν (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»
4. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1 «κοπψρ» ηος Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ
και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) − δημψζιο λογιζηικψ και άλλερ διαηάξειρ», ζωμθυνα με
ηο οποίο ζκοπψρ ηος παπψνηορ νψμος είναι η ενζυμάηυζη ζηην ελληνική έννομη ηάξη ηηρ Οδηγίαρ
2011/85/ΔΔ ηος ςμβοςλίος ηηρ 8ηρ Νοεμβπίος 2011 ζσεηικά με ηιρ απαιηήζειρ για ηα δημοζιονομικά πλαίζια
ηυν κπαηϊν − μελϊν ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (EE L 306/41), καθϊρ και η ζςζηημαηική ένηαξη ζε ενιαίο
κείμενο και, καηά πεπίπηυζη, η επικαιποποίηζη ηυν ιζσςοςζϊν απσϊν δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και
εποπηείαρ και ηυν διαηάξευν ηος δημψζιος λογιζηικοω.
5. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και
ηην αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν, καηά ηη διαδικαζία ζωνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν», ψπυρ ηποποποιήθηκε
με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ279/Α΄/10-11-2005) και ψπυρ ιζσωει.
6. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεπί ενίζσςζηρ ηηρ διαθάνειαρ, με ηην
ςποσπευηική ανάπηηζη νψμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικϊν, διοικηηικϊν και αςηοδιοικοωμενυν οπγάνυν
ζηο διαδίκηςο «Ππψγπαμμα Γιαωγεια» και άλλερ διαηάξειρ.
7. Σο Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηασϊπηζη δημοζιεωζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο
Νομαπσιακψ και ηοπικψ Σωπο και άλλερ διαηάξειρ».
8. Σο Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεϊζευν απψ ηοςρ διαηάκηερ» και ηην ςπ’
απιθμψ 2/100018/0026/30-12-2016 εγκωκλιο ηος Γ.Λ.Κ. πεπί «κοινοποίηζηρ διαηάξευν ζσεηικά με ηην
ανάλητη ςποσπεϊζευν απψ ηοςρ διαηάκηερ και παποσήρ οδηγιϊν».
9. Σην ςπ απιθμ 400/2014 απψθαζη ηος Πολςμελοωρ Ππυηοδικείος Παηπϊν, πεπί επικωπυζηρ ηυν
αποηελεζμάηυν ηυν πεπιθεπειακϊν εκλογϊν ηηρ 18ηρ και 25ηρ Μάιος 2014 και ηο απψ 25/08/2014 ππακηικψ
οπκυμοζίαρ ηηρ νέαρ πεπιθεπειακήρ απσήρ ηηρ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ.
10. Σην ςπ’ απιθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ
Δλλάδαρ πεπί μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηυν ζηοςρ άμεζα εκλεγμένοςρ Ανηιπεπιθεπειάπσερ ηηρ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ και ηην απιθμ. 124608/1625/09-05-2017 (ΦΔΚ 1864/Β΄/26-5-2017) ηποποποίηζη αςηήρ.
11. Σην ςπ’ απιθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση
Γςηικήρ Δλλάδαρ «Οπιζμψρ Ανηιπεπιθεπειαπσϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ»
12. Σην ςπ΄απιθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση, πεπί
μεηαβίβαζηρ απμοδιοηήηυν ζηοςρ Ανηιπεπιθεπειάπσερ πος οπίζηηκαν απψ ηον Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ
Δλλάδαρ και ζε πεπιθεπειακοωρ ζςμβοωλοςρ Γςηικήρ Δλλάδαρ.
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13. Σην απιθμ. 92550/132/5-4-2017 Απψθαζη ηος Ανηιπεπιθεπειάπση Ζλείαρ ζσεηικά με παποσή
εξοςζιοδψηηζηρ ςπογπαθήρ (ΦΔΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
14. Σην ςπ’ απιθ. 2/42053/0094/2002 απψθαζη Τπ. Οικονομίαρ, με ηην οποία αναπποζαπμψζηηκε ηο
σπημαηικψ ποζψ ηος άπθπος 41 ηος Ν.Γ. 496/74 για ηην ζωνατη ζωμβαζηρ, ζε δωο σιλιάδερ πενηακψζια (2.500)
εςπϊ.
15. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος (γ) ηος άπθπος 176 ηος Ν.3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ
και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππψγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ηο οποίο ηποποποιήθηκε
με ηο άπθπο 5 ηος Ν.4071/2012 «Ρςθμίζειρ για ηην ηοπική ανάπηςξη, ηην αςηοδιοίκηζη και ηην
αποκενηπυμένη διοίκηζη Δνζυμάηυζη Οδηγίαρ 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζωμθυνα με ηο οποίο η
Οικονομική Δπιηποπή είναι απμψδια για «Σην καηάπηιζη ηυν ψπυν, ηη ζωνηαξη ηυν διακηπωξευν, ηη
διεξαγυγή και καηακωπυζη κάθε μοπθήρ δημοππαζιϊν και διαγυνιζμϊν, καθϊρ και ηη ζςγκπψηηζη ηυν
ειδικϊν επιηποπϊν διεξαγυγήρ και αξιολψγηζηρ απψ μέλη ηηρ ή ειδικοωρ επιζηήμονερ, ςπαλλήλοςρ ηηρ
πεπιθέπειαρ ή δημψζιοςρ ςπαλλήλοςρ».
16. Σην ςπ’ απιθμ. 173/09-11-2017 (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ
Δλλάδαρ με ηην οποία εγκπίθηκε ηο εηήζιο ππψγπαμμα ππομηθειϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ
2018 και ειδικψηεπα ηην πεπίπηυζη i. αναθοπικά με ηην «Έγκπιζη αναγκαιψηηηαρ διενέπγειαρ δαπάνηρ για ηη
ζωνατη ζωμβαζηρ ππομήθειαρ κάθε είδοςρ ςλικοω γπαθικήρ ωληρ και μελανιϊν θυηοανηιγπαθικϊν και
θυηοηςπικϊν μησανημάηυν για ηην Πεπιθεπειακή Δνψηηηα Ζλείαρ μέσπι ηος ποζοω ηυν 110.000,00 εςπϊ
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ..
17. Σην ςπ. απιθμ. 184/2017 (19η ςνεδπίαζη ζηιρ 14.11.2017) απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος
Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Έγκπιζη ηος πποχπολογιζμοω ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ οικονομικοω έηοςρ
2018», ψπυρ αναθέπεηαι αναλςηικά ζηην ςπ΄ απιθμ. 1348/2017 Απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ. Ζ
απψθαζη, αθοω ελέγσθηκε υρ ππορ ηη νομιμψηηηά ηηρ βπέθηκε νψμιμη με ηην απιθμ. ππυη. 29371/29-11-2017
απψθαζη ηος ζςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ηονίος. Με ηην
απψθαζη 27/2018 (4η ςνεδπίαζη ζηιρ 2.3.2018), ψπυρ ηποποποιήθηκε με ηην απψθαζη 35/2018 (5η
ςνεδπίαζη ζηιρ 19.3.2018) ηο Πεπιθεπειακψ ςμβοωλιο Γςηικήρ Δλλάδαρ «ενέκπινε ηην Α΄ ηποποποίηζη ηος
πποχπολογιζμοω έηοςρ 2018 ηηρ Πεπιθέπειαρ». Ζ απψθαζη, αθοω ελέγσθηκε, βπέθηκε νψμιμη με ηην απιθμ.
ππυη. 59110/26-03-2018 απψθαζη ηος ζςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος Γςηικήρ
Δλλάδαρ και Ηονίος. Με ηην απψθαζη 37/2018 (6η ςνεδπίαζη ζηιρ 3.4.2018), ηο Πεπιθεπειακψ ςμβοωλιο
Γςηικήρ Δλλάδαρ «ενέκπινε ηη Β΄ ηποποποίηζη ηος πποχπολογιζμοω έηοςρ 2018 ηηρ Πεπιθέπειαρ». Ζ
απψθαζη, αθοω ελέγσθηκε, βπέθηκε νψμιμη με ηην απιθμ. ππυη. 70256/16-04-2018 (ΑΓΑ:ΨΖΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α)
απψθαζη ηος ζςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ηονίος. Με ηην
απψθαζη 56/2018 (7η ςνεδπίαζη ζηιρ 25.4.2018), ηο Πεπιθεπειακψ ςμβοωλιο Γςηικήρ Δλλάδαρ «ενέκπινε ηη
Γ΄ ηποποποίηζη ηος πποχπολογιζμοω έηοςρ 2018 ηηρ Πεπιθέπειαρ».
18. Ζ δαπάνη θα βαπωνει ηοςρ πποχπολογιζμοωρ ηυν εηϊν 2018 και 2019 ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνψηηηαρ Ζλείαρ
και ζςγκεκπιμένα ηον ΚΑΔ 02.03.072.1111.01.0001 υρ εξήρ : α) ηος έηοςρ 2018 με ηο ποζψ ηυν 20.000,00
εςπϊ και β) ηος έηοςρ 2019 με ηο ποζψ ηυν 90.000,00 εςπϊ. Για ηην ανυηέπυ δαπάνη έσει εκδοθεί η Α/Α
2587 απ. ππυη. 213040/974/05-07-2018 (ΑΓΑ : ΩΡΜΛ7Λ6-5ΣΛ) Απψθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:
1. «Έγκπιζη διενέπγειαρ ανοισηοω ηλεκηπονικοω διαγυνιζμοω άνυ ηυν οπίυν και καηάπηιζηρ ηυν ψπυν
διακήπςξηρ για ηην : «Ππομήθεια ειδϊν γπαθικήρ ωληρ και μελανιϊν εκηςπυηϊν, θυηοηςπικϊν μησανημάηυν
& ζςζκεςϊν ηηλεομοιοηςπίαρ για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηυν ςπηπεζιϊν ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνψηηηαρ
Ζλείαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ, ζςνολικοω πποχπολογιζμοω έυρ 110.000,00 €
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α» με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ Οικονομική άποτη
πποζθοπά βάζει ηηρ ηιμήρ και ηην έγκπιζη ηυν επιζςναπηψμενυν ηεςσϊν ηος διαγυνιζμοω, ήηοι:
• Ση διακήπςξη ηος Ανοισηοω Ζλεκηπονικοω Γιαγυνιζμοω με ηα παπαπηήμαηά ηηρ.
• Σην πεπίλητη διακήπςξηρ για ηην δημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (Δ.Δ.Δ),
και ζηον Δλληνικψ ηωπο.
• Σο ςπψδειγμα ηηρ ζωμβαζηρ μεηαξω αναδψσος κι αναθέηοςζαρ απσήρ για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππομήθειαρ.
2. Ση ζωζηαζη ηηρ ηπιμελοωρ Δπιηποπήρ Αποζθπάγιζηρ & Αξιολψγηζηρ Πποζθοπϊν ηος διαγυνιζμοω καηψπιν
κλήπυζηρ μεηαξω ηυν ςπαλλήλυν οι οποίοι διαθέηοςν ηα ηςπικά πποζψνηα, ζωμθυνα με ηιρ ζςνημμένερ
καηαζηάζειρ και με βάζη ηα ιζσωονηα ζηο άπθπο 26 ηος ν.4024/2011.
3. Σην εξοςζιοδψηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσϊν ζηοςρ οποίοςρ έσει
αναθέζει ηιρ απμοδιψηηηερ με απψθαζή ηος για ηην ςπογπαθή ηυν ζσεηικϊν ζςμβάζευν πος θα πποκωτοςν,
ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ΄ απιθμ΄. 2/42053/0094/2002 απψθαζηρ ηος Τπ. Οικονομίαρ, με ηην οποία
αναπποζαπμψζηηκε ηο σπημαηικψ ποζψ ηος άπθπος 41 ηος Ν.Γ. 496/74 για ηη ζωνατη ζωμβαζηρ ζε δωο
σιλιάδερ πενηακψζια (2.500,00) εςπϊ.
H δαπάνη θα βαπωνει ηοςρ Πποχπολογιζμοωρ ηυν εηϊν 2018 και 2019 ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνψηηηαρ Ζλείαρ
και ηον Κ.Α.Δ: 02.03.072.1111.01.0001 υρ εξήρ : α) ηος έηοςρ 2018 με ηο ποζψ ηυν 20.000,00 εςπϊ και β)
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ηος έηοςρ 2019 με ηο ποζψ ηυν 90.000,00 εςπϊ. Για ηην ανυηέπυ δαπάνη έσει εκδοθεί η Α/Α 2587 απ. ππυη.
213040/974/05-07-2018 (ΑΓΑ : ΩΡΜΛ7Λ6-5ΣΛ) Απψθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ.

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Καπξάιν ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν θαη
κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ δήηεζε λα εθθσλήζεη 6 αξηζκνχο απφ θαηάζηαζε κε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ
πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα, ηεο νπνίαο
δελ γλψξηδε ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ηα ηξία κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ κε ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο.
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Γηαλλάηνο Δπζηάζηνο, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ, σο πξφεδξν
2. Εαγθιή Φαλή, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ
3. ηακαηφπνπινο Βαζίιεηνο, ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Σζαπάξα Διέλε, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, σο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο
2. Αλησλνπνχινπ Νηθνιίηζα, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ
3. Παηά σηεξία, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
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Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: νηθ.216138/3513/12.07.2018 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ, Σκ. Πξνκεζεηψλ ΠΔ Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηαο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ θαη θαηάξηηζεο ησλ
φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ : «Πξνκήζεηα εηδψλ γξαθηθήο χιεο θαη κειαληψλ εθηππσηψλ,
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ & ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ έσο 110.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη ηελ έγθξηζε ησλ
επηζπλαπηφκελσλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη:
• Σε δηαθήξπμε ηνπ Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε ηα παξαξηήκαηά ηεο.
• Σελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Δ.Δ.Δ), θαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν.
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• Σν ππφδεηγκα ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ αλαδφρνπ θη αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξνκήζεηαο.
2. πζηήλεη ηελ ηξηκειήο Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ
θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα, ζχκθσλα κε
ηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011, σο εμήο:
Δπιηποπή Αποζθπάγιζηρ & Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών ηος διαγωνιζμού:
Σακηικά μέλη
1. Γηαλλάηνο Δπζηάζηνο, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ, σο πξφεδξν
2. Εαγθιή Φαλή, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ
3. ηακαηφπνπινο Βαζίιεηνο, ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Σζαπάξα Διέλε, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, σο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο
2. Αλησλνπνχινπ Νηθνιίηζα, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ
3. Παηά σηεξία, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζα πξνθχςνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ’. 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ Τπ.
Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74
γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500,00) επξψ.
H δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2018 θαη 2019 ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ζιείαο θαη ηνλ Κ.Α.Δ: 02.03.072.1111.01.0001 σο εμήο : α) ηνπ έηνπο 2018 κε ην πνζφ
ησλ 20.000,00 επξψ θαη β) ηνπ έηνπο 2019 κε ην πνζφ ησλ 90.000,00 επξψ. Γηα ηελ αλσηέξσ
δαπάλε έρεη εθδνζεί ε Α/Α 2587 αξ. πξση. 213040/974/05-07-2018 (ΑΓΑ : ΩΡΜΛ7Λ6-5ΣΛ)
Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

