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Πάηπα 23 Αππιλίος 2019
Απ. Ππωη: 114775/1227
ΠΡΟ: Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη
Ινλίσλ Νήζσλ
Γ/λζε Γηνίθεζεο
Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 28
Για έλεγσο νομιμόηηηαρ

ΚΟΗΝ:

Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
Πξνκεζεηψλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 887/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 114697/8283/15.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 887/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 3 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιφγεζεο
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333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) (α/α 53972) δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ

2oπ ππνέξγνπ ηεο πξάμεο

«Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε ηίηιν:
“Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ” κε
θσδηθφ ΟΠ 5000481, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ψξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070/1318/18.04.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά κέιε
ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξφεδξνο)
3. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. 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 887/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 24ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 3 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’αξηζκ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) (α/α
53972) δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 2oπ
ππνέξγνπ ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο
θξνληίδαο» κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο
παζηηθψλ Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ 5000481, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
225.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 114697/8283/15.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Λαμβάνονηαρ ςπότη:

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‟.
2. Σν ππ‟αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β‟/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
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 «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - 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 ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
7. 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 ηζρχεη.
8. 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.
9. 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».
10. 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».
11. 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.
12. 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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13. 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»
14. 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.
15. 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.
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 «Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε
δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ
εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο
πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».
17. 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»
18. Σελ ππ. αξηζ. 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»
19. Σελ απφ 31/8/10 πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ζπκβαιιφκελνπο ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αραΐαο θαη
ηεο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ Πάηξαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Καηαζκεςή Νέαρ
Μονάδαρ παζηικών Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ» πποϋπολογιζμού» 2.929.500 εςπώ. .
20. Σελ ππ‟αξηζκ. 1508/20.4.2016 (ΑΓΑ 7ΗΧ7Λ6-Τ3Β) απφθαζε ηεο ΔΤΓ Δ.Π Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηην Ένηαξη ηηρ Ππάξηρ «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν
εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε ΟΠ: 5000481 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Διιάδνο 2014-2020 .
21. Σελ ππ‟αξηζκ.46419/28.4.2016 (ΑΓΑ 6ΕΟΦ4653Ο7-ΓΡ) απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε έληαμεο/ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
ΠΓΔ 2016 ζηε ΑΔΠ 001/1 ησλ έξγσλ κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία»
22. Σελ ππ‟ αξηζκ. 111738/732/12.05.2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο γηα νξηζκφ ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο σο ππνιφγνπ δηαρεηξηζηή πηζηψζεσλ ηνπ
Π.Γ.Δ ζην έξγν ηεο ΑΔΠ 001/1 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ηίηιν «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο
παζηηθψλ Παίδσλ – Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηξψλ».
23. Σν ππ.αξηζκ. 6653/08.06.2017 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πάηξαο κε ζέκα « Γηαβίβαζε
απφθαζεο Γ..» ζχκθσλα κε ην νπνίν εγθξίλνληαη (3/02-05-2015 απφθαζε) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ππνέξγνπ «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε θσδηθφ MIS
373260 – πξνυπνινγηζκνχ 225.000,00€ κε Φ.Π.Α.
24. Σν ππ‟αξηζκ.πξση.194227/4351/13.7.17 5Ο πξαθηηθφ/20.6.17 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» πεξί ηξνπνπνίεζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηεο πξάμεο
«Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηξψλ» κε θσδηθφ πξάμεο
ΟΠ: 5000481»
25. Σελ ππ.αξζκ.193/24.11.2017 (ΑΓΑ ΧΓΡ7Λ6-Γ16) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα
«Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κάηυ ηυν οπίυν ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 2&5 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ/σλ γηα ην 2o ππνέξγν ηηρ ππάξηρ «Καηαζθεπή Νέαο
Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5000481 θαη κε ηίηιν:
“Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ”, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 225.000,00 € (κε Φ.Π.Α) θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
26. Σν ππ.αξηζκ.οικ.51123/888/15.2.2018 έγγπαθο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ-Π.Δ Αραίαο κε ην νπνίν
καο δηαβηβάζηεθε ην ππ.αξηζκ. 1152/30.1.2018 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Πάηξαο κε ζέκα
«Γηαβίβαζε ηεο ππ‟αξηζκ.1/22.1.18 απφθαζεο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ηελ νπνία α) εγκπίνονηαι οι νέερ
ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηνπ ππνέξγνπ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν
εκεξεζίαο θξνληίδαο Παηξψλ» κε θσδηθφ MIS 373260 – πξνυπνινγηζκνχ 225.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α β)νξηζκφο κειψλ επηηξνπήο απνζθξάγηζεο –αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο
θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο»
27. Σν ππ‟αξηζκ.πξση.5650/15.5.2018 πξαθηηθφ ηεο 4εο πλεδξίαζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο ηεο πξάμεο: «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξήζηαο Φξνληίδαο
Παηξψλ» κε θσδηθφ πξάμεο ΟΠ :5000481
28. Σελ ππ‟ αξηζκ. 371/2017 (ΑΓΑ Χ98Δ7Λ6-05Ξ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο απφ 31-08-2010
ζπλαθζείζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Παηξψλ «Καξακαλδάλεην», γηα ηελ Πξάμε «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ
Παίδσλ-Κέληξν εκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηξψλ» κε θσδηθφ πξάμεο ΟΠ: 5000481»
29. Σελ ππ‟ αξηζκ. 206/18.6.2018 (ΑΓΑ Φ0ΒΕ7Λ6-ΟΓ6) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε
ηεο ππ‟ αξηζκ 371/2017 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ζέκα
«Σξνπνπνίεζε ηεο απφ 31-08-2010 ζπλαθζείζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Παηξψλ «Καξακαλδάλεην» γηα ηελ Πξάμε «Καηαζθεπή Νέαο
Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηξψλ» κε θσδηθφ πξάμεο ΟΠ :5000481»

ΑΔΑ: ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6
30. Σελ απφ 7/8/2018 (ΑΓΑ ΧΦ247Λ6-ΜΑ0) ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Παηξψλ „‟Καξακαλδάλεην‟‟
31. Σελ ππ.αξηζκ.3818/9.10.2018 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί «Γηαηχπσζεο ζεηηθήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ 2νπ ππνέξγνπ
ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε ηίηιν:
“Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ
5000481, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 € κε Φ.Π.Α κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
32. Σελ ππ‟αξηζκ.333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΧΠ9Ζ7Λ6-6ΓΘ) διακήπςξη ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ γηα ην 2o ππνέξγν ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ ΠαίδσλΚέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο
παζηηθψλ Παίδσλ”, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο
33. Σελ ππ.αξηζκ.2265/2018 (ΑΓΑ 7ΥΦΜ7Λ6-ΓΟΓ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ θαη
θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ 2oπ ππνέξγνπ ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο
παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ
εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ 5000481 , ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη ηελ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ»
34. Σελ ππ‟ αξηζκ. 27/2019 (ΑΓΑ 9ΠΠΞ7Λ6-9Ρ8) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 1 (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά) ηεο
επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ‟αξηζκ.
333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΧΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) (α/α 53972) δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 2oπ ππνέξγνπ ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο
παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ
εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ 5000481 , ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο»
35. Σελ ππ‟ αξηζκ. 520/2019 (ΑΓΑ ΦΒ507Λ6-2ΜΟ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 2 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ‟αξηζκ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΧΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) (α/α 53972)
δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 2oπ ππνέξγνπ ηεο
πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα
απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ 5000481 ,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο»
36. Σν ππ‟αξηζκ. Νο 3/ 10.4.2019 Ππακηικό ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
αλαθνξηθά κε ηελ ππ‟αξηζκ.333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΧΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) δηαθήξπμε ηνπ αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ, όπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι παπακάηυ :
ηελ Πάηξα, ζήκεξα 10-4-2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:30 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ επί
ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ 254 Κηήξην Β‟, ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ.2265/2018
(ΑΓΑ 7ΥΦΜ7Λ6-ΓΟΓ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηελ
ππ‟αξηζκ.1015/26.1.18 (ΑΓΑ 73ΟΟ469076-ΗΡΑ) απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ
Παηξψλ „Καξακαλδάλεην‟, πποκειμένος να αποζθπαγίζει ηλεκηπονικά ηα δικαιολογηηικά καηακύπυζηρ
πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ Α/Α 53972 ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζηα πιαίζηα ηεο ππ. αξηζ. πξση.
333244/15464/29.10.18 (ΑΓΑ : ΧΠ9Ζ7Λ6-6ΓΘ) δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο , γηα ηελ
«Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ
5000481, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο»
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
Α/Α
ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1.

Πξφεδξνο

Ροδόποςλορ Μισάληρ

2.

Σαθηηθφ Μέινο

Γεπμενή Πεπζεθόνη

3.

Σαθηηθφ Μέινο

Μαπούδαρ Παναγιώηηρ

Η επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο
 ηελ ππ. αξηζ. Πξση. 333244/15464/29.10.18 (ΑΓΑ : ΧΠ9Ζ7Λ6-6ΓΘ) δηαθήξπμε ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ
Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ 5000481 , ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 225.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο» και

ΑΔΑ: ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6
 ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, παξαηεξεί ηα εμήο :
Ο δηαγσληζκφο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε
απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζην εμήο ζχζηεκα) θαη είρε ιάβεη
σο αχμνληα αξηζκφ (α/α) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκφ 53972.
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ε εκέξα 21-11-2018
θαη ψξα 15:00 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ε εκέξα 27-11-2018 θαη
ψξα 10:30 π.κ., ζηελ νπνία απνζθξαγίζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ. Η ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 13-2- 2019 θαη ψξα 10:00 π.µ
ύμθυνα με ηο ππακηικό 2 αξιολόγηζηρ ηυν οικονομικών πποζθοπών και με ηην ςπ’απιθμ. 520/2019
(ΑΓΑ ΦΒ507Λ6-2ΜΟ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε εηαηξεία φπσο αλαθέξνληαη ζην θάησζη
πίλαθα (αλαιπηηθά αλά νκάδα θαη πνζφ), αναδείσθηκε πποζυπινόρ ανάδοσορ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ:
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67.687,00 €
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82.959,60 €

Με ην ππ. αξηζκ. 80471/5804/15.3.2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο
Π.Γ.Δ ελεκεξψζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππ‟αξηζκ. 520/2019 (ΑΓΑ
ΦΒ507Λ6-2ΜΟ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ην πξαθηηθφ 2 θαη πξνζθιήζεθε ν αλσηέξσ
πξνζσξηλφο αλάδνρνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ,
ειεθηξνληθά θαη έληππα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ (απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο), ζχκθσλα κε
ηελ ππ. αξηζ.πξση.333244/15464/29.10.18 δηαθήξπμε, νη νπνίνο θαη ηα ππέβαιε ειεθηξνληθά.
Με ην ππ. αξηζκ.πξση.108471/7904/9.4.2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο
Π.Γ.Δ ελεκεξψζεθε νη ππνςήθηνο αλάδνρνο πνπ ζπκκεηείρε ζην δηαγσληζκφ, φηη ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε
θαη ν έιεγρνο ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 10/4/20198 εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 10:30 π.κ.
Οη πξνζσξηλφο αλάδνρνο, απέζηεηιε θαη ηαρπδξνκηθά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. Πξση. 333244/15464/29.10.18 δηαθήξπμε.
Η επηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην
πεξηερφκελφ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.
ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαηαρψξεζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο, (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), πξνθεηκέλνπ
λα απνζθξαγηζζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ κε Α/Α 53972. Γηαπίζησζε φηη αθελφο ν δηαγσληζκφο
ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα σο θιεηδσκέλνο θαη αθεηέξνπ φηη έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην
δηαγσληζκφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.
Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ απνζθξαγίζζεθε θαη ζπγθεθξηκέλα
απνζθξαγίζζεθε ν ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή πιένλ ε
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ.
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ :
1.Έιεγμε φηη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ειεθηξνληθά θαη ηαρπδξνκηθά ηα
νπνία θαη απνηχπσζε ζην παξαθάησ πίλαθα.
α/α

1

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

REHAB CARE I.K.E

ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ
ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ
(ΦΤΗΚΟΤ)
ΦΑΚΔΛΛΟΤ

101117/7402/3.4.2019

Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
116365-2/4/2019

2.Απνζθξάγηζε ειεθηξνληθά ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, θαη
κνλφγξαςε ηα έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθφκηζε ηαρπδξνκηθά.
3.Έιεγμε ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο και διαπίζηυζε , σο πξνο ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ. αξηζ. Πξση.
333244/15464/29.10.18 (ΑΓΑ : ΧΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) Γηαθήξπμε , ηα εξήρ :
Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο εηαηξείαο «REHAB CARE I.K.E» κε Α/Α πξνζθνξάο
ζπζηήκαηνο 116365, γηα ηηο ομάδερ 6,8,10,11 γηα ηηο νπνίεο αλαδείρζεθε πξνζσξηλφο αλάδνρνο, είλαη

ΑΔΑ: ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ππ. αξηζ. 333244/15464/29.10.18 (ΑΓΑ : ΧΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) δηαθήξπμε ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Έπειηα από ηα παπαπάνυ, η Δπιηποπή, παπόνηυν όλυν ηυν μελών, αθού ολοκλήπυζε ηη διαδικαζία
αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ ηυν ςποβληθένηυν δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού ,
θαη έιαβε ππφςε ηεο φια ηα ζηνηρεία, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαη αθνχ νη πξνζθνξέο
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππ. αξηζ. πξση. 333244/15464/29.10.18 (ΑΓΑ
73ΟΟ469076-ΗΡΑ) Γηαθήξπμεο,
Πποηείνει ομόθυνα
Σελ επηρείξεζε «REHAB CARE I.K.E», υρ οπιζηικό ανάδοσο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο νκάδεο 6,8,10,11 κε
ζπλνιηθφ πνζφ 82.959,60 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (Κ. ΑΞΙΑ 67.687,00€- Υσξίο Φ.Π.Α.),
αλαιπηηθά σο εμήο :
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ΟΜΑΓΔ
ομάδα

πεπιγπαθή

6.

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ- ΓΧΜΑΣΗΟ ΝΟΤΕΔΛΔΝ

8.

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

10.

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

11.
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΔΗΓΖ ΤΓΔΗΗΝΖ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ,κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπλέηαμε ην
παξφλ πξαθηηθφ, ην θαζαξφγξαςε, ην ππέγξαςε ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα θαη ην παξέδσζε ζηελ ππεξεζία πνπ
δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε γηα :
1. Έγκπιζη ηος ππακηικού Νο 3 ηηρ επιηποπήρ αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών αναθοπικά
με ηην αποζθπάγιζη και ηην αξιολόγηζη ηυν δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ πος ςποβλήθηκαν ζηα
πλαίζια ηηρ ςπ’απιθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΧΠ9Ζ7Λ6-6ΓΘ) (α/α 53972) διακήπςξηρ ηος
ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού κάηυ ηυν οπίυν ζηα πλαίζια ηος 2oς ςποέπγος ηηρ ππάξηρ
«Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικών Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ» με ηίηλο: “Ππομήθεια
απαιηοςμένος ςλικοηεσνικού εξοπλιζμού Νέαρ Μονάδαρ παζηικών Παίδυν” με κυδικό ΟΠ 5000481,
ζςνολικού πποϋπολογιζμού μέσπι ηος ποζού ηυν 225.000,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α με κπιηήπιο
καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από Οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηηρ ηιμήρ»
2. Σην ανάδειξη ηηρ εηαιπείαρ «REHAB CARE I.K.E» υρ οπιζηικό ανάδοσο γηα ηηο νκάδεο 6,8,10,11 ηνπ
αλσηέξσ δηαγσληζκνχ, θαη ηην έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζηρ πίζηυζηρ μέσπι ηος ποζού ηυν 82.959,60
εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με ανάθεζη ζηον ανυηέπυ οπιζηικό ανάδοσο (αλαιπηηθά κε ηηο νκάδεο
εηδψλ ,θαζψο θαη ηα πνζά αλά νκάδα), σο εμήο :
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ΑΔΑ: ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6
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3.Σην εξοςζιοδόηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσών ζηοςρ 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.
Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 2 ηεο Πξάμεο : «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ ΠαίδσλΚέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 20142020» κε θσδηθφ ΟΠ 5000481. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ)
θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ- ΑΔΠ 001/1 (αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2016ΔΠ00110016).

Η 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 Ινλίνπ 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 Ινλίνπ «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. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 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».

ΑΔΑ: ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6
 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: 114697/8283/15.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Νν 3 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ππ’αξηζκ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΓΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΓΘ) (α/α
53972) δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 2oπ
ππνέξγνπ ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο
θξνληίδαο» κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα απαηηνπκέλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ Νέαο Μνλάδαο
παζηηθψλ Παίδσλ” κε θσδηθφ ΟΠ 5000481, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
225.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο»
2. Αλαδεηθλχεη ηελ εηαηξεία «REHAB CARE I.K.E» σο νξηζηηθφ αλάδνρν γηα ηηο νκάδεο 6,8,10,11
ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ, θαη ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
82.959,60 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε αλάζεζε ζηνλ αλσηέξσ νξηζηηθφ αλάδνρν
(αλαιπηηθά κε ηηο νκάδεο εηδψλ ,θαζψο θαη ηα πνζά αλά νκάδα), σο εμήο :

1

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΖΜΑΣΟ

REHAB CARE
I.K.E

116365

α/α
ΟΜΑΓΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ ΥΩΡΗ
ΦΠΑ Δ ΔΤΡΩ
€

Φ.Π.Α (13%
& 24%)

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ ΜΔ ΦΠΑ
(13% & 24%)
Δ ΔΤΡΩ €

6

19.608,00

4.705,92

24.313,92

8

18.528,00

4.446,72

22.974,72

ΑΔΑ: ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ €

10

22.840,00

4.844,82

27.684,82

11

6.711,00

1.275,14

7.986,14

67.687,00 €

15.272,60 €

82.959,60 €

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηαξρεο 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.
Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 2 ηεο Πξάμεο : «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο
παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5000481. Η παξνχζα ζχκβαζε
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔΑΔΠ 001/1 (αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2016ΔΠ00110016).

Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

