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ΠΡΟ:

Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1813/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 209288/13218/12.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1813/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «1) Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ
νξίσλ θαη θαηάξηηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ: «Πξνκήζεηα 672.043,00 θηιώλ (kg) ςπρξνύ
αζθαιηνκίγκαηνο, πεξηόδνπ 2018-2019 πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 150.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ
έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη 2) Σε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ», 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 1813/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 104ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«1) Έγθξηζε δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ θαη θαηάξηηζεο ησλ
όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ: «Πξνκήζεηα 672.043,00 θηιώλ (kg) ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, πεξηόδνπ
2018-2019 πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 150.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα
ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
θαη 2) Σε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ».

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 209288/13218/12.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
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.Β/8-8-2016) «Γημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και
Τπηπεζιϊν (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει.
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 άπθπος 116 ηος Ν. 4555/2018 «Μεηαππωθμιζη ηος θεζμικοω πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ - Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ - Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ - Βεληίυζη ηηρ οικονομικήρ και
αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηυν Ο.Σ.Α. [Ππψγπαμμα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - Ρςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμψ ηος
πλαιζίος οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν ΦΟΓΑ - Ρςθμίζειρ για ηην αποηελεζμαηικψηεπη, ηασωηεπη και ενιαία
άζκηζη ηυν απμοδιοηήηυν ζσεηικά με ηην απονομή ιθαγένειαρ και ηην πολιηογπάθηζη - Λοιπέρ διαηάξειρ
απμοδιψηηηαρ Τποςπγείος Δζυηεπικϊν και άλλερ διαηάξειρ.»
6. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 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 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και ψπυρ ιζσωει.
7. 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.
8. 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».
9. 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».
10. 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.
11. 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
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Δλλάδαρ
12. 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»
13. 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.
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. 228/15-11-2018 απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα
«Έγκπιζη Πποχπολογιζμοω Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ 2019», ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει.
17. Σην ςπ. απιθ. 226/15-11-2018 απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα: «Έγκπιζη
ηος εηήζιος ππογπάμμαηορ ππομηθειϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ 2019»
18. Σην ςπ. απιθμ. 34/23.2.2017 (ΑΓΑ Ψ6ΠΠ7Λ6-Ψ2Ξ) απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ
Δλλάδαρ με θέμα : «Έγκπιζη ππψηαζηρ ηποποποίηζηρ ηος ηεσνικοω δεληίος ηος έπγος: «ΤΝΣΗΡΗΗΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΡΗ ΣΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Π.Γ.Δ. ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΔΩΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΗ Π.Γ.Δ. (ζε ζςνέσεια ηος π.κ. 2013ΔΠ00100000)» με Κ.Α. 2014ΔΠ50100002 και
εγκεκπιμένο πποχπολογιζμψ #16.380.000,00 €# ηηρ ΑΔΠ 501 ηος εθνικοω ζκέλοςρ ηος Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν
Δπενδωζευν έηοςρ 2017 με: α) αωξηζη ηος εγκεκπιμένος πποχπολογιζμοω ηος έπγος καηά #35.500.000,002€#, β)
μείυζη ηος εγκεκπιμένος πποχπολογιζμοω πένηε επγολαβιϊν ζηο ωτορ ηυν ζςμβάζεϊν ηοςρ και γ) ένηαξη
ζςνολικά δϊδεκα (12) νέυν επγολαβιϊν»
19. Σην ςπ’απιθμ.105/3-7-2019 (ΑΓΑ ΩΨΜ07Λ6-ΟΩ4) απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ
Δλλάδαρ με θέμα: « Έγκπιζη ηος ηπψπος δημοππάηηζηρ και ηος ηπψπος ανάθεζηρ ηυν ςποέπγυν 05.09, 05.19,
05.20, 05.21 και ειδικψηεπα ηος ςποέπγος 05.09: Ππομήθεια τςσποω αζθαληομίγμαηορ, πεπιψδος 2018-2019
150.000,00€, ηος έπγος ηηρ ΑΔΠ501: Κ.Δ.: 2014ΔΠ50100002 με ηίηλο: «ςνηήπηζη- Αποκαηάζηαζη και Άπζη
ηηρ Δπικινδςνψηηηαρ ηος Δθνικοω Οδικοω Γικηωος Απμοδιψηηηαρ Π.Γ.Δ. και Δπιζκεςή ςνηήπηζη Δξοπλιζμοω και
Μέζυν ηηρ Γιεωθςνζηρ Σεσνικϊν Έπγυν Π.Γ.Δ. (ε ζςνέσεια ηος Π.Κ. 2013ΔΠ00100000)»
20. Σο ςπ’απιθμ.ππυη.139611/1135/22.5.2019 (ΑΓΑ ΨΒΜΞ7Λ6-0ΓΡ) έγγπαθο ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ
Αναπηςξιακοω Ππογπ/ζμοω Πεπ/νηορ & Τποδομϊν ππορ ηο ςποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ με θέμα
“Τποβολή ππψηαζηρ καηάπηιζηρ ηυν ΑΔΠ 501,401 και 301 και ηηρ ΑΜΠ 301 ηος ΠΓΔ έηοςρ 2019 ηηρ
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ»
21. Σην ςπ’απιθμ.ππυη. 59919/5-6-2019 (ΑΓΑ 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απψθαζη ηος ςποςπγείος Οικονομίαρ και
Ανάπηςξηρ αναθοπικά με ηην «Έγκπιζη ένηαξηρ ζηο ππψγπαμμα Γημοζίυν Δπενδωζευν- ΠΓΔ 2019 ΑΔΠ 501
ηυν έπγυν πος αναθέπονηαι ζηοςρ ζςνημμένοςρ πίνακερ με ηα ανηίζηοισα οικονομικά ζηοισεία »
22. Σο ςπ’απιθμ.ππυη.οικ. 205398/5101/9.7.2019 έγγπαθο ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Αναπηςξιακοω Ππογπ/ζμοω
Πεπ/νηορ & Τποδομϊν- Γ/νζη Σεσνικϊν Έπγυν-Σμήμα ςγκοινυνιακϊν Έπγυν ηηρ ΠΓΔ με ηο οποίο μαρ
διαβιβάζηηκαν οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηην «Ππομήθεια τςσποω αζθαληομίγμαηορ, πεπιψδος 2018-2019
πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 150.000,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ»
23. Η σπημαηοδψηηζη γίνεηαι μέζυ ηος Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδωζευν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ
ΑΔΠ 501-ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 2014ΔΠ50100002 , ςποέπγος 05.09: «Ππομήθεια τςσποω αζθαληομίγμαηορ,
πεπιψδος 2018-2019 πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 150.000,00 € εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, ηος
έπγος ηηρ ΑΔΠ501: Κ.Δ.: 2014ΔΠ50100002
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλοωμε:
1 Έγκπιζη διενέπγειαρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού κάηυ ηυν οπίυν και καηάπηιζηρ ηυν όπυν
διακήπςξηρ για ηην : «Ππομήθεια 672.043,00 κιλών (kg) τςσπού αζθαληομίγμαηορ, πεπιόδος 2018-2019
πποϋπολογιζμού μέσπι ηος ποζού ηυν 150.000,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ
ηην πλέον ζςμθέποςζα από Οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηηρ ηιμήρ, για ηιρ ανάγκερ ηυν
ςπηπεζιών ηηρ Γιεύθςνζηρ Τεσνικών έπγυν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ» και ηην έγκπιζη ηυν
επιζςναπηόμενυν ηεςσών ηος διαγυνιζμού, ήηοι:
 Την διακήπςξη ηος ανοικηοω ηλεκηπονικοω διαγυνιζμοω με ηα παπαπηήμαηα ηηρ.
 Την πεπίλητη διακήπςξηρ για ηην δημοζίεςζη ζηον Δλληνικψ ηωπο.
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2)Τη ζύζηαζη ηηρ Δπιηποπήρ αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηος ανυηέπυ διαγυνιζμού ,
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)Την εξοςζιοδόηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσών ζηοςρ οποίοςρ
έσει αναθέζει ηιρ απμοδιψηηηερ με απψθαζή ηος για ηην
ςπογπαθή ηυν ζσεηικϊν ζςμβάζευν πος θα
πποκωτοςν ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθμψ 2/42053/0094/2002 απψθαζηρ ηος 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 (2.500,00) εςπϊ.
Η σπημαηοδψηηζη γίνεηαι μέζυ ηος Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδωζευν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ
ΑΔΠ 501-ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 2014ΔΠ50100002 , ςποέπγος 05.09: «Ππομήθεια τςσποω αζθαληομίγμαηορ,
πεπιψδος 2018-2019 πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 150.000,00 € εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ ,
ηος έπγος ηηρ ΑΔΠ 501: Κ.Δ.: 2014ΔΠ50100002.

Δλ ζπλερεία, ν πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θν Καπξάιν ππξίδσλα, Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν θαη
κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ δήηεζε λα εθθσλήζεη 6 αξηζκνύο από θαηάζηαζε κε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ
πιεξνύλ όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ελ ιόγσ ζπιινγηθό όξγαλν, ηεο νπνίαο δελ
γλώξηδε ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκώλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςνπλ ηα ηξία κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ θαη ηπρόλ
επαλαιεπηηθώλ δηαγσληζκώλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν
4024/2011.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα
αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. ηνιάθεο Υξήζηνο, ΠΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ, σο
Πξόεδξνο
2. Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ.
3. Υαξηησλίδεο ππξίδσλ, ΣΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Υξπζαλζαθόπνπινο Υξύζαλζνο, ΠΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.,
σο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο
2. Παξαζθεπόπνπινο Αληώληνο, ΣΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Ραπηόπνπινο Νηθόιανο, ΣΔ Δξγνδεγώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
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
– 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’
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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).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 209288/13218/12.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1)Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ θαη θαηάξηηζεο ησλ
όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ: «Πξνκήζεηα 672.043,00 θηιώλ (kg) ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, πεξηόδνπ
2018-2019 πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 150.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε
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θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα
ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
θαη ηελ έγθξηζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη:


Σελ δηαθήξπμε ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε ηα παξαξηήκαηα ηεο.



Σελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηνλ Διιεληθό ηύπν.

2)πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ,
θαηόπηλ θιήξσζεο κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα, ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο
θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. ηνιάθεο Υξήζηνο, ΠΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ, σο
Πξόεδξνο
2. Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο
ηεο Π.Γ.Δ.
3. Υαξηησλίδεο ππξίδσλαο, ΣΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Υξπζαλζαθόπνπινο Υξύζαλζνο, ΠΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ., σο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο
2. Παξαζθεπόπνπινο Αληώληνο, ΣΔ Μεραληθώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Ραπηόπνπινο Νηθόιανο, ΣΔ Δξγνδεγώλ, ππάιιεινο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3)Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηόηεηεο κε απόθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζα πξνθύςνπλ, 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 ρξεκαηνδόηεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο ΑΔΠ 501-ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 2014ΔΠ50100002 , ππνέξγνπ 05.09: «Πξνκήζεηα
ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, πεξηόδνπ 2018-2019 πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 150.000,00
€ επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ , ηνπ έξγνπ ηεο ΑΔΠ 501: Κ.Δ.: 2014ΔΠ50100002
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

