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Πάηπα 25 Ηοςλίος 2019
Απ. Ππωη: 222903/2318
ΠΡΟ: Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1709/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 222339/13912/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1709/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Μαηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνθεξύρζεθε κε ηελ ππ.
αξηζκ. πξση. 219666/13767/19-7-2019 δηαθήξπμε αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ
νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ επηινγή
αλαδόρνπ/ρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Γξάζεηο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ

1.000.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη κε

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο (Α/Α ζπζηε.:
77203)», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, ύξκνο Γεώξγηνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πύξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1709/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 30ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Μαηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνθεξύρζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 219666/13767/19-7-2019 δηαθήξπμε αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα
ηελ επηινγή αλαδόρνπ/ρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Γξάζεηο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο (Α/Α ζπζηε.:
77203)».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 222339/13912/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λακβάλνληαο ππόςε:
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», 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 δηαη΄μεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/2018
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 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 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».
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. 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. Σηο ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) θαη 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ
1018-Β/24.3.2017) απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» αληίζηνηρα.
12. Σελ ππ΄ αξηζκ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/η.Β/30.1.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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13. 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.
14. 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» θαη επίζεο 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».
15. Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ
λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 2659331/28-12-2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 435/10-10-2018 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο κε ηίηιν «Γξάζεηο
Πξνβνιήο ηεο ΠΓΔ (Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο)» ζην πιαίζην ηεο κε αξ. πξση. 3348/14-09-2018
Πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.000.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.»
17. Σελ ππ. αξηζκ. 150/11-09-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019-2021»
18. Σελ ππ’ αξηζ. 629/5-2-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έληαμε ηεο Πξάμεο
«Γξάζεηο πξνβνιήο ηεο ΠΓΔ (Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033255 ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020»
19. Σν αξηζκ. πξση. 340/186441/21-6-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Παηδείαο-Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ –Σνπξηζκνχ
θαη Απαζρφιεζεο κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ε αξηζκ. πξση. 2645/20-6-2019 δηαηχπσζε
ζεηηθήο γλψκεο γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ/ρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ: «Γξάζεηο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.000.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςε
πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο
Μεηά ηελ ππ’ αξηζκ. 1598/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ θαη θαηάξηηζε ησλ φξσλ
δηαθήξπμεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Γξάζεηο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.000.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο
– ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη έγηλε έγθξηζε ησλ επηζπλαπηφκελσλ ηεπρψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε πξνθήξπμε γα ηελ
πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο.
Μεηά ηελ αλσηέξσ δεκνζίεπζε (κε θσδηθφ δεκνζίεπζεο 2019/S 138-340261) δεκνζηεχηεθε ε αξηζκ. πξση.
219666/13767/19-7-2019 δηαθήξπμε αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ/ρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ:
«Γξάζεηο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη ε ππ. αξηζκ. πξση. 219656/19-7-2019 πεξίιεςε ηεο
δηαθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ησλ ηξηψλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο.
χκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. (Α/Α ζπζηήκαηνο: 77203) κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ φξηδε ε δηαθήξπμε.
Με ην ππ. αξηζκ. πξση. 221848/403/23-7-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Παηδείαο-Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ –
Σνπξηζκνχ θαη Απαζρφιεζεο πξνο ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
δεηήζεθε ε αθχξσζε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ δηφηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 παξ. 2β ηνπ Ν.4412/2016νη
νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψλ θαη ε
εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: Ω3Ω97Λ6-ΡΨΗ
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ:
Μαηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνθεξύρζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 219666/13767/19-72019 δηαθήξπμε αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη
θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ/ρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Δξάζεηο
Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
1.000.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θάζε
ηκήκαηνο (Α/Α ζπζηε.:77203) δηόηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξν 106 παξ. 2β ηνπ Ν.4412/2016 νη
νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδώλ θαη
ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο.

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:
1. 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».
2. 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).
3. 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».
4. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5. 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.
6. 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).
7. 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».
8. 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).
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9. Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
11. 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)
12. 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).
13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 222339/13912/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Μαηαηώλεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνθεξύρζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση.
219666/13767/19-7-2019 δηαθήξπμε αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ/ρσλ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Γξάζεηο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο –
ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο (Α/Α ζπζηε.: 77203), δηόηη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο άξζξν 106 παξ. 2β ηνπ Ν.4412/2016 νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδώλ θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
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 ηεο Δπηηξνπήο

Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

