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Πάηπα 1 Αππιλίος 2019
Απ. Ππωη: 80303/860
ΠΡΟ: Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 630/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 80198/1750/15.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ –
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 630/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Απνζθξάγηζεο ησλ
Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ, αθνξά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θάησ ησλ νξίσλ, γηα πξνκήζεηα 2
επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη 2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο
Π.Δ. Αηησι/ληαο, θαη νξηζκόο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη έγθξηζε ηεο κεηάβαζεο ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο ζην επόκελν ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Μεηνδόηε», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, 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, 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 630/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 19ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ,
αθνξά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θάησ ησλ νξίσλ, γηα πξνκήζεηα 2 επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη
2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο, θαη νξηζκόο
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη έγθξηζε ηεο κεηάβαζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην επόκελν
ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Μεηνδόηε».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 80198/1750/15.3.2019 εηζήγεζε θαη ην ζρεηηθό πξαθηηθό ηεο
Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ., ηα νπνία αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Έτονηας σπόυη:

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο
σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/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.
4. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 κε ηη νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 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 (ΦΔΚ 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7. 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.
8. 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)»
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.7 ηνπ ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016 ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Σκήκα
Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα: «ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη
ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο».
10. 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.
11. 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 θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή
θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη
αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».
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12. 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.
13. 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.
14. Σελ αξηζ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΔΚ 138/η.ΤΟΓΓ/23-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
15. Σελ αξίζκ. 70536/1192/15-3-2017 απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο, (Φ.Δ.Κ.
η.Β΄1033/27-3-2017) κε ζέκα: «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, απνθάζεσλ θαη άιισλ
πξάμεσλ «ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ».
16. Σελ απφθαζε 124608/1625/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, (Φ.Δ.Κ. 1864 η.Β’/2605-2017), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ΄αξηζ.:6302/60/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο, (ΦΔΚ 211/Β΄/2017), πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο,
ζην ζηνηρείν 4
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/09-11-2017 (ΑΓΑ: 69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2018».
18. Σελ ππ. αξηζκ. 184/14-11-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018». Ζ αλσηέξσ απφθαζε βξέζεθε λφκηκε
κε ηελ αξηζκ. πξση. 293717/29-11-2017 απφθαζε ηνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΧΔΣΡΟΡ1Φ-ΥΥΦ).
19. Σελ αξηζ. 218/2017 (24ε πλεδξίαζε ζηηο 22-12-2017) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ην
νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018 θαζψο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Ζ
Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ελζσκάησζε ησλ πηλάθσλ
ζηνρνζεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Ζ Διπίδα»
φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 1796/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ. Παλαγηψηε Μπξάκνπ
20. Σελ ππ. αξηζκ. 94/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξίζκ.173/2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 29/2018 απφθαζε ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ
Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018». Ζ αλσηέξσ απφθαζε
βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 129044/4-7-2018 απφθαζε ηνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΑΥ6ΟΡ1Φ-ΒΡΘ).
21. Σελ ππ. αξηζκ. 226/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα ηελ έγθξηζε
ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
22. Σελ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 19-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
23. Σν γεγνλφο φηη ππήξρε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηεο Π.Γ.Δ. θαη
εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία βάξπλε ηηο πηζηψζεηο ηνπ
Δ.Φ.:073. & Κ.Α.Δ.:1731.01.1213, βάζεη ηεο αξ.:216769/9899/16-07-2018 βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο ηεο
Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Π.Γ.Δ.,
(Α/Α:2678, ΑΓΑ:ΧΓΧΒ7Λ6-Ε6Ξ.)
24. Σελ απφθαζε 219320/16-10-2018 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ- Γπη. Διιάδαο &
Ηνλίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνκήζεηα 2 επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη 2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο
κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο..
25. Σελ απνθ. 2311/2018 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. κε ζέκα: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε
πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 95.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, γηα πξνκήζεηα 2 επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη 2
4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο, ηνλ νξηζκφ ηξηκειψλ
Δπηηξνπψλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ειέγρνπ πξνζθνξψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
νξηζκφ ηξηκειψλ Δπηηξνπψλ Δλζηάζεσλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ».
26. Σελ κε αξ. πξση.:383076/5139/4-12-2018 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ, KΑΣΧ ΣΧΝ
ΟΡΗΧΝ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο/ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο 2 επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ θαη 2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο, κε ηελ
πξνυπφζεζε ε πξνζθνξά λα κελ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο γηα θάζε
Σκήκα θαη ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η & ΗΗ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο
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27. Σν, κε εκεξ/ληα απνζθξ. 17-01-2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Απνζθξάγηζεο θαη
Αμηνιφγεζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, πξνο έγθξηζε. (ππνβάιιεηαη
αληηγξαθν).
28. Σελ απφθ. 278/2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ, κε εκεξ/ληα απνζθξ. 17-01-2019.
29. Σν, κε εκεξ/ληα απνζθξ. 13-03-2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Απνζθξάγηζεο ησλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, πξνο έγθξηζε. (ππνβάιιεηαη αληηγξαθν)
Γηα ηαχηα:
Ειζηγούμαζηε
 Σελ Έγθξηζε ηνπ κε εκεξ/ληα απνζθξ. 13-03-2019 Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Απνζθξάγηζεο ησλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, αθνξά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θάησ ησλ νξίσλ, γηα πξνκήζεηα 2 επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ θαη 2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο.
 Σνλ νξηζκφο σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηελ εηαηξεία EUROCAR HELLAS LTD - ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ
Δ.Π.Δ. πνπ έδσζε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ Οκάδα 3 Σεο Γηαθήξπμεο θαη πνζνχ 29.946,00 κε Φ.Π.Α.
θαη γηα ηελ Οκάδα 4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη πνζνχ 29.946,00 κε Φ.Π.Α., ηηκή ρακειφηεξε απφ απηή πνπ φξηδε ε
Γηαθήξπμε.
 Σελ έγθξηζε λα πξνρσξήζεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζην επφκελν ζηάδην πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε
ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε θαη νξηζκνχ ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο σο Οξηζηηθνχ Αλαδφρνπ.

Σν πξαθηηθό έρεη σο εμήο:
2ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ,
ηεο Γηαθήξπμεο με αριθ. πρφη. 383076/5139/04-12-2018, άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο/ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο 2 επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη 2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο
κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο, κε ηελ πξνυπφζεζε ε πξνζθνξά λα κελ ππεξβαίλεη ηελ
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο γηα θάζε Σκήκα θαη ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η & ΗΗ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο,
(ζσζηεμικός αριθμός: 67902)
Με ηελ αξηζ. 2311/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
ζπγθξνηήζεθε ηξηκειήο Δπηηξνπή δηελέξγεηαο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ,
γηα ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «πξνκήζεηαο 2
επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη 2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Π.Δ.
Αηησι/ληαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο 95.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.», απνηεινχκελε απφ ηνπο:
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Αηησι/ληαο ηεο ΠΓΔ,
1. Γειεγηάλλεο Παλαγηψηεο
σο πξφεδξνο
ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Αηησι/ληαο ηεο ΠΓΔ, ηαθηηθφ
2. Φινχληδεο Κσλζηαληίλνο
κέινο
4.

Κσλζηαληίλνπ Γαβξηει,

ΓΔ Οδεγψλ, ππάιιεινο ηεο ΠΔ Αηησι/ληαο ηεο ΠΓΔ, ηαθηηθφ κέινο

Σελ 13η Μαρηίοσ 2019, εκέξα Σεηάρηη θαη ψξα 10:00 π.κ., ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή απνζθξάγηζε θαη
νινθιήξσζε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο κνλαδηθήο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο EUROCAR HELLAS LTD
- ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑ Ε.Π.Ε. ζην δηαγσληζκφ κε αξηζ. πξση. 383076/5139/04-12-2018, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γηαθήξπμε.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο EUROCAR HELLAS LTD - ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑ
Ε.Π.Ε. ήηαλ γηα ηελ Οκάδα 3 Σεο Γηαθήξπμεο θαη πνζνχ 29.946,00 κε Φ.Π.Α. θαη γηα ηελ Οκάδα 4 ηεο
Γηαθήξπμεο θαη πνζνχ 29.946,00 κε Φ.Π.Α., ηηκή ρακειφηεξε απφ απηή πνπ φξηδε ε Γηαθήξπμε.
Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ η Επιηροπή: αποδέτεηαι ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο ζπκκεηέρνπζαο
εηαηξείαο EUROCAR HELLAS LTD - ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑ Ε.Π.Ε., θαη ηελ ζπλέρηζε ζπκκεηνρήο ζηελ
Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία (Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε) .
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή πεξαίσζε ηνλ Έιεγρν, ππέγξαςε ην παξφλ Πξαθηηθφ ζε ηξία (3) αληίγξαθα,
θαη παξέδσζε ππνγεγξακκέλν ην Πξαθηηθφ ζηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο
πνπ απαηηνχληαη.

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:
 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
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– 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
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
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 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 80198/1750/15.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ
Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο - Απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ

κε εκεξ/ληα απνζθξ. 13-03-2019, αθνξά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θάησ ησλ νξίσλ, γηα
πξνκήζεηα 2 επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ θαη 2 4x4 νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ
ππαιιήισλ ηεο Π.Δ. Αηησι/ληαο.
2.

Οξίδεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηελ εηαηξεία EUROCAR HELLAS LTD - ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ

ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ. πνπ έδσζε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ Οκάδα 3 Σεο Γηαθήξπμεο θαη πνζνύ
29.946,00 κε Φ.Π.Α. θαη γηα ηελ Οκάδα 4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη πνζνύ 29.946,00 κε Φ.Π.Α., ηηκή
ρακειόηεξε από απηή πνπ όξηδε ε Γηαθήξπμε.
3.

Δγθξίλεη λα πξνρσξήζεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζην επόκελν ζηάδην πνπ αθνξά ηελ

απνζθξάγηζε ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Μεηνδόηε θαη νξηζκνύ ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο σο Οξηζηηθνύ
Αλαδόρνπ.

Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

