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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 514/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 51658/440/18.2.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 514/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 3.450,00
€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ «Δθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ
εξγαζηώλ θόξησζεο, εθθόξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιόγεζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ηεο
εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκό α) ηεο 25εο
Μαξηίνπ 2019 θαη β) ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2019» θαη αλάζεζε ζηελ επηρείξεζε «ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ
Υ. ΒΑΙΛΔΙΟ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 514/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 128ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 3.450,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ «Δθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ θόξησζεο,
εθθόξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιόγεζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ηεο εμέδξαο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκό α) ηεο 25εο Μαξηίνπ 2019 θαη
β) ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2019» θαη αλάζεζε ζηελ επηρείξεζε «ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ Υ. ΒΑΙΛΔΙΟ»
κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 51658/440/18.2.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηας σπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη
εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε
ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα
ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν
θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
10. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
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12. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
13. Σελ ππ΄ αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
15. Σελ ππ’ αξηζ.34/12-3-2015 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε
κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο κεηά απφ
δηαδηθαζία πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, α) κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ, β)κε
πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο», ε νπνία θξίζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζκφ πξση. 33168/3741/19-3-2015 (ΑΓΑ
7Β8ΦΟΡ1Φ-ΘΝ5) απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
16. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα «γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην».
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019»
θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε XVII. Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο
παξνρήο ππεξεζηψλ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ θφξησζεο, εθθφξησζεο, ηνπνζέηεζεο,
ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ
θαηά ηνλ ενξηαζκφ α)ηεο 25εοΜαξηίνπ 2019 θαη β) ηεο 28εο Οθησβξίνπ2019
18. Σελ ππ.αξηζκ.228/15-11-2018 (ΑΓΑ:6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Ζ αλσηέξσ απφθαζε
βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
19. Σελ ππ΄αξηζκ. 1105/2019 (ΑΓΑ Φ17Υ7Λ6-Ξ6Φ) Απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο.
20. Σελ ππ’αξηζκ. πξση. 33104/3063/31.01.2019 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε νπνία αλαξηήζεθε
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε
θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Δθηέιεζε ησλ
απαξαίηεησλ εξγαζηψλ θφξησζεο, εθθφξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο
εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκφ α) ηεο 25 εοΜαξηίνπ 2019
θαη β) ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2019», γηα ηε ζχλαςεο ζχκβαζεο , δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.500,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».
21. Σν ππ’ αξηζκ. Νν 1/13-02-2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
αλαθνξηθά κε ηελ ππ’αξηζκ. 33104/3063/31.01.2019 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
ηελ Πάηξα, ζήκεξα 05/02/2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:30 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο ΟηθνλνκηθνχΓεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ 254 Κηήξην Β’, ζπλεδξίαζε ε αξκφδηα Δπηηξνπή
Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο πνπ
ππνβιήζεθαλ έπεηηα απφ ηελ ππ’αξηζκ. 33104/3063/31-01-2019 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ «Δθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ
εξγαζηψλ θφξησζεο, εθθφξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εμέδξαο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκφ α) ηεο 25εοΜαξηίνπ 2019 θαη β) ηεο 28εο
Οθησβξίνπ 2019», γηα ηε ζχλαςεο ζχκβαζεο, δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.500,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 100572/1334/29-03-2018 (ΑΓΑ 6Ρ867Λ6-ΒΓΞ ) απφθαζε ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο , είλαη:
1) Παπαληθνιάνπ Υξηζηφθνξνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ
2) Παλαγησηφπνπινο Μηραήι , ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ
3) Καλειιαθφπνπινο Νηθφιανο, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ –Γξακκαηέσλ
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Ζ αλσηέξσ επηηξνπή έρνληαο ππ’ φςε ηελ αλσηέξσ Πξφζθιεζε παξέιαβε εκπξφζεζκα ηελ παξαθάησ
πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν :
1. «ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡ. ΒΑΗΛΔΗΟ» κε αξ. πξση. 37922/3251/05.02.2019
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο αλσηέξσ πξνζθνξάο πνπ
θαηαηέζεθε, φπνπ θαη δηαπίζησζε φηη ήηαλ ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππ’ αξηζκ.
33104/3063/31-01-2019 πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε δε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 3.450,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Δπεηδή ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, έρεη
δνζεί επαξθήο δεκνζηφηεηα ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Τπεξεζίαο θαζψο θαη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Γ.Δ.) θαη ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 ε ππνβνιή κηαο
κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνηείλεηαη νκφθσλα λα γίλεη δεθηή
ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡ. ΒΑΗΛΔΗΟ» κε ζπλνιηθφ θφζηνο 3.450,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαζφηη πιεξνί ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο πνπ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».
Καηφπηλ εηδνπνίεζεο καο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο «ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡ. ΒΑΗΛΔΗΟ» πξνζθφκηζε ζηηο
13/2/2019 ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο : Πνηληθφ κεηξψν, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
θαη ε επηηξνπή δηαπίζησζε ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο φπσο
πξνβιέπνληαη ζηελ Πξφζθιεζε.
Καηφπηλ απηψλ, ε Δπηηξνπή
ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
σε νξηζηηθφ αλάδνρν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ επηρείξεζε
«ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡ. ΒΑΗΛΔΗΟ » γηα ηελ «Δθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ θφξησζεο, εθθφξησζεο,
ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία
ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκφ α) ηεο 25εοΜαξηίνπ 2019 θαη β) ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2019» κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 3.450,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
Πξνζθνξψλ ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, ππέγξαςε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηξία (3) αληίγξαθα.
Καηόπιν ηων ανωηέρω παρακαλούμε για ηην ειζήγηζή ζας ζηην Οικονομική Επιηροπή ηης Περιθέρειας
Δσηικής Ελλάδας για ηην:
1. Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.450,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ «Δθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ θφξησζεο, εθθφξησζεο,
ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία
ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκφ α) ηεο 25εοΜαξηίνπ 2019 θαη β) ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2019» θαη αλάζεζε
ζηελ επηρείξεζε «ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ Υ.ΒΑΗΛΔΗΟ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ
ζπιινγήο πξνζθνξψλ.
Αλαιπηηθά ε δαπάλε έρεη σο εμήο:
 Δξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εμέδξαο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εοΜαξηίνπ 2019 , κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 1.725,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
 Δξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο εμέδξαο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2019 , κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 1.725,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
2. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη
αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία
αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν
ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500,00) επξψ.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ηνλ ΚΑΔ
01.072.0829.01.1231. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε ππ΄αξηζκ. 1105/2019 (ΑΓΑ Φ17Υ7Λ6-Ξ6Φ)
Απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
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 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
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο 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 Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ 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
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
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Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 51658/440/18.2.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 3.450,00 επξώ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ «Δθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ
εξγαζηώλ θόξησζεο, εθθόξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιόγεζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ηεο
εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκό α) ηεο 25εο
Μαξηίνπ 2019 θαη β) ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2019» θαη αλάζεζε ζηελ επηρείξεζε «ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ
Υ.ΒΑΙΛΔΙΟ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ.
Αλαιπηηθά ε δαπάλε έρεη σο εμήο:
 Δξγαζίεο θόξησζεο, εθθόξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιόγεζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ηεο
εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκό ηεο
25εοΜαξηίνπ 2019, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 1.725,00 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
 Δξγαζίεο θόξησζεο, εθθόξησζεο, ηνπνζέηεζεο, ζπλαξκνιόγεζεο θαη απνζπλαξκνιόγεζεο ηεο
εμέδξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θηινμελία ησλ επηζήκσλ θαηά ηνλ ενξηαζκό ηεο 28 εο
Οθησβξίνπ 2019, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 1.725,00 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
2.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο

νπνίνπο έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηόηεηεο κε απόθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο
πνπ ζα πξνθύςεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκό 2/42053/0094/2002 απόθαζεο ηνπ Τπ.
Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκόζηεθε ην ρξεκαηηθό πνζό ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74
γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο, ζε δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500,00) επξώ.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ηνλ
ΚΑΔ 01.072.0829.01.1231. Γηα ην ζθνπό απηό έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. 1105/2019 (ΑΓΑ
Φ17Υ7Λ6-Ξ6Φ) Απόθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ
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