INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.29 10:41:39
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 64Ε87Λ6-ΖΛΙ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάηπα 27 Αςγούζηος 2019
Απ. Ππωη: 238515/2485
ΠΡΟ: Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2008/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 238507/15018/08.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2008/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 1 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ έπεηηα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 215545/13581/17.7.2019
(ΑΓΑΜ 19PROC005288729)

πξφζθιεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζηα

πιαίζηα ηνπ 3νπ ππνέξγνπ ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν
εκεξεζίαο θξνληίδαο Παηξψλ κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (2
πεηξειαηνθίλεηα εηδηθά επηβαηεγά απηνθίλεηα) Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ»», κε θσδηθφ
ΟΠ: 5000481 ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 5: Αλάπηπμε-Δθζπγρξνληζκφο-ζπκπιήξσζε
θνηλσλψλ ππνδνκψλ, ππνδνκψλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» ην
νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πξνυπνινγηζκνχ
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο
ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο», 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. 29/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απγνχζηνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 13:00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
247759/2561/21.08.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (απφ ην ζ.62)
Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
χξκνο Γεψξγηνο-Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεψξγηνο ηαζνχιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ.
θ. Λαδφπνπινο Θεκηζηνθιήο - (Αληηπξφεδξνο Α΄ Γ.. ηνπ θνξέα «ΓΔΩΡΓΙΟ ΘΔΜ.
ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ»
ii. θ. Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο (εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα «ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΩΝ
Α.Σ.Δ»
iii. θ. Παχινπ ππξίδσλ θαη Ρεληήο Παλαγηψηεο (εθπξφζσπνη ηνπ θνξέα «ΑΡΥΙΜΗΓΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΑΣΔ)»)
Δπίζεο γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο παξαβξέζεθε ν Πξφεδξνο ηεο Έθηαθηεο
Δπηηξνπήο Γλσκνδφηεζεο Αηηηνινγήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θ. Καινγεξφπνπινο Ισάλλεο.
i.

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ζαξάληα δχν (42) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Παπαλδξένπ
Υξήζηνο (εθπξφζσπνο ΚΣΔΛ Ν ΑΥΑΙΑ ΑΔ) θαη ν θ. Υαηδεειεπζεξίνπ Παλαγηψηεο
(εθπξφζσπνο ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ ΠΑΣΡΩΝ ΑΔ), θαζψο επίζεο θ. Σφγηαο Υξήζηνο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2008/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 21ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 1 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ
ππνβιήζεθαλ έπεηηα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 215545/13581/17.7.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC005288729)
πξφζθιεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ ππνέξγνπ ηεο
πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν εκεξεζίαο θξνληίδαο Παηξψλ κε
ηίηιν : «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (2 πεηξειαηνθίλεηα εηδηθά επηβαηεγά απηνθίλεηα)
Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ»», κε θσδηθφ ΟΠ: 5000481 ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο 5: Αλάπηπμε-Δθζπγρξνληζκφο-ζπκπιήξσζε θνηλσλψλ ππνδνκψλ, ππνδνκψλ
πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,00
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 238507/15018/08.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, 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.Α/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 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 «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - 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.»
5. 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.
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».
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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 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 (ΑΓΑ 6Ε067Λ6-Γ03) 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 (ΑΓΑ ΧΔ27Λ6-544) απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ
Δλλάδαρ με θέμα: «Έγκπιζη ηος εηήζιος ππογπάμμαηορ ππομηθειϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ 2019»
18. Σην ςπ’ απιθμ. 111738/732/12.05.2016 απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ για οπιζμψ ηος
Πεπιθεπειακοω Σαμείος Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ υρ ςπολψγος διασειπιζηή πιζηϊζευν ηος
Π.Γ.Δ ζηο έπγο ηηρ ΑΔΠ 001/1 ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ με ηίηλο «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ
παζηικϊν Παίδυν – Κένηπο Ζμεπήζιαρ Φπονηίδαρ Παηπϊν».
19. Σην απψ 31/8/10 ππογπαμμαηική ζωμβαζη με ζςμβαλλψμενοςρ ηην Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη Ασαΐαρ και
ηηρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν Πάηπαρ για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ με ηίηλο «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ
παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ» πποχπολογιζμοω 2.929.500 εςπϊ.
20. Σην ςπ’απιθμ. 1508/20.4.2016 (ΑΓΑ 7ΗΧ7Λ6-Τ3Β) απψθαζη ηηρ ΔΤΓ Δ.Π Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ
αναθοπικά με ηην Ένηαξη ηηρ Ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ
θπονηίδαρ» με ΟΠ: 5000481 ζηο Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα Γςηική Δλλάδορ 2014-2020
21. Σην ςπ’απιθμ.46419/28.4.2016 (ΑΓΑ 6ΕΟΦ4653Ο7-ΓΡ) απψθαζη ηος ςποςπγείος Οικονομίαρ και
Ανάπηςξηρ αναθοπικά με ηην «Έγκπιζη ένηαξηρ/ηποποποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδωζευν
ΠΓΔ 2016 ζηη ΑΔΠ 001/1 ηυν έπγυν με ηα ανηίζηοισα οικονομικά ζηοισεία»
22. Σην ςπ’ απιθμ. 111738/732/12.05.2016 απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ για οπιζμψ ηος
Πεπιθεπειακοω Σαμείος Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ υρ ςπολψγος διασειπιζηή πιζηϊζευν ηος
Π.Γ.Δ ζηο έπγο ηηρ ΑΔΠ 001/1 ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ με ηίηλο «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ
παζηικϊν Παίδυν – Κένηπο Ζμεπήζιαρ Φπονηίδαρ Παηπϊν».
23. Σο ςπ.απιθμ. 6653/08.06.2017 έγγπαθο ηος Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν Πάηπαρ με θέμα « Γιαβίβαζη
απψθαζηρ Γ..» ζωμθυνα με ηο οποίο εγκπίνονηαι (3/02-05-2015 απψθαζη) οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος
ςποέπγος «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ» με κυδικψ MIS
373260 – πποχπολογιζμοω 225.000,00€ με Φ.Π.Α.
24. Σο ςπ’απιθμ.ππυη.194227/4351/13.7.17 5Ο ππακηικψ/20.6.17 ηος Γιοικηηικοω ςμβοςλίος ηος Γενικοω
Νοζοκομείος Παίδυν «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΗΟ» πεπί ηποποποίηζηρ ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ ηηρ ππάξηρ
«Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Παηπϊν» με κυδικψ ππάξηρ
ΟΠ: 5000481»
25. Σην ςπ’ απιθμ. 371/1.11.2017 (ΑΓΑ Χ98Δ7Λ6-05Ξ) απψθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Αναπηςξιακήρ και
Κοινυνικήρ Πολιηικήρ Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα: «Σποποποίηζη ηηρ απψ 31-082010 ζςναθθείζαρ Ππογπαμμαηικήρ ωμβαζηρ, μεηαξω ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ και ηος Γενικοω
Νοζοκομείος Παίδυν Παηπϊν «Καπαμανδάνειο», για ηην Ππάξη «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν
Παίδυν-Κένηπο ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Παηπϊν» με κυδικψ ππάξηρ ΟΠ: 5000481»
26. Σην ςπ.απθμ.438/2017 (ΑΓΑ 6ΠΑΝ7Λ6-ΞΝΖ) απψθαζη ηος πεπιθεπειακοω ζςμβοςλίος με θέμα «Έγκπιζη
αναγκαιψηηηαρ διενέπγειαρ ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω, ζωμθυνα με ηο άπθπο 117 ηος Ν. 4412/2016, για ηην
ανάδειξη αναδψσος ηος 3ος ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο
ημεπηζίαρ θπονηίδαρ» με κυδικψ ΟΠ 5000481 για ηην ππομήθεια με ηίηλο: «Μησανολογικψρ εξοπλιζμψρ
Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν» ζςνολικοω πποχπολογιζμοω 60.000,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α (
48.387,10€ συπίρ Φ.Π.Α.) και κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά
βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ - ηιμήρ .

ΑΔΑ: 64Ε87Λ6-ΖΛΙ
27. Σο ςπ.απιθμ.οικ.51123/888/15.2.2018 έγγπαθο ηηρ Γιεωθςνζηρ Σεσνικϊν Έπγυν-Π.Δ Ασαίαρ με ηο οποίο
μαρ διαβιβάζηηκε ηο ςπ.απιθμ. 1152/30.1.2018 έγγπαθο ηος Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν Πάηπαρ με θέμα
«Γιαβίβαζη ηηρ ςπ’απιθμ.1/22.1.18 (ΑΓΑ:73ΟΟ469076-ΖΡΑ) απψθαζηρ ηος Γ.. ζωμθυνα με ηην οποία α)
εγκπίνονηαι οι νέερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος ςποέπγος ηος έπγος «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν
Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν» με κυδικψ MIS 373260 – πποχπολογιζμοω 225.000,00€
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α β)οπιζμψρ μελϊν επιηποπήρ αποζθπάγιζηρ –αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν και
επιηποπήρ παπακολοωθηζηρ και παπαλαβήρ ηηρ ζωμβαζηρ»
28. Σο ςπ’απιθμ.ππυη.5650/15.5.2018 (ΑΓΑ ΦΝΑΑ469076-ΝΘΦ) ππακηικψ ηηρ 4ηρ ςνεδπίαζηρ Γιοικηηικοω
ςμβοςλίος ηος Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΗΟ» πεπί έγκπιζηρ ηποποποίηζηρζςμπλήπυζηρ ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ ηηρ ππάξηρ: «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν ΠαίδυνΚένηπο ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Παηπϊν» με κυδικψ ππάξηρ ΟΠ :5000481
29. Σην ςπ’ απιθμ. 206/18.6.2018 (ΑΓΑ Φ0ΒΕ7Λ6-ΟΓ6) απψθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Αναπηςξιακήρ και
Κοινυνικήρ Πολιηικήρ Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα: «Σποποποίηζη – ζςμπλήπυζη
ηηρ ςπ’ απιθμ 371/2017 απψθαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ Αναπηςξιακήρ και Κοινυνικήρ πολιηικήρ με θέμα
«Σποποποίηζη ηηρ απψ 31-08-2010 ζςναθθείζαρ Ππογπαμμαηικήρ ωμβαζηρ μεηαξω ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ
Δλλάδορ και ηος Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν Παηπϊν «Καπαμανδανειο» για ηην Ππάξη «Καηαζκεςή Νέαρ
Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Παηπϊν» με κυδικψ ππάξηρ ΟΠ :5000481»
30. Σην απψ 7/8/2018 (ΑΓΑ ΧΦ247Λ6-ΜΑ0) ηποποποίηζη-ζςμπλήπυζη ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ μεηαξω
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ και Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν Παηπϊν ‘’Καπαμανδάνειο’’.
31. Σο ςπ.απιθμ.191271/3580/9.7.2018 έγγπαθο ηηρ Γιεωθςνζηρ Σεσνικϊν Έπγυν-Π.Δ Ασαίαρ, ηο οποίο
παπελήθθη και ππυηοκολλήθηκε ζηην ςπηπεζία μαρ με ηο ςπ’απιθμ.ππυη.225573/10307/20.7.2018, με ηο
οποίο μαρ διαβιβάζηηκε η ςπ. απιθ.ππυη. 107633/2018 (ΑΓΑ Χ44ΧΟΡ1Φ-ΦΥ) Απψθαζη ηηρ
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ηονίος πεπί έγκπιζηρ ππομήθειαρ δωο (2)
πεηπελαιοκίνηηυν επιβαηηγϊν αςηοκινήηυν ηωπος VAN ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος «Μησανολογικψρ
εξοπλιζμψρ Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν» ζςνολικοω πποχπολογιζμοω 60.000,00 € (με Φ.Π.Α) 48.387,10€ (συπίρ Φ.Π.Α.)»
32. Σην ςπ.απιθμ.356815/16494/15.11.2018 απψθαζη ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ Δ.Π Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ , πεπί Γιαηωπυζηρ θεηικήρ γνϊμηρ αναθοπικά με ηην έγκπιζη ηεςσϊν δημοππάηηζηρ ηος 3ος
ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ» με
κυδικψ ΟΠ 5000481 για ηην ππομήθεια με ηίηλο: «Μησανολογικψρ εξοπλιζμψρ Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν
Παίδυν» ζςνολικοω πποχπολογιζμοω 60.000,00 € (με Φ.Π.Α) - 48.387,10€ (συπίρ Φ.Π.Α.) και κπιηήπιο
ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ - ηιμήρ .
33. Σην ςπ.απιθμ.2646/2018 (ΑΓΑ ΦΛΠΧ7Λ6-Φ4Ξ) απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπεια
Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα 1)Έγκπιζη διενέπγειαρ ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω και καηάπηιζηρ ηυν ψπυν
διακήπςξηρ για ηην ανάδειξη αναδψσος ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγο ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ
παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω
(2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν»», με κυδικψ ΟΠ:
5000481 ζηα πλαίζια ηος άξονα πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη κοινυνϊν
ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα» ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο
Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 60.000,00 εςπϊ
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά
βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ και 2)Σην ζωζηαζη ηυν επιηποπϊν
α)Δπιηποπήρ διενέπγειαρ και αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν και β) Δπιηποπή ενζηάζευν , ηος ανυηέπυ
διαγυνιζμοω
34. Σην ςπ’απιθμ.386395/18015/6.12.2018(ΑΓΑ 63Θ37Λ6-Ρ73) διακήπςξη ηος ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω για
ηην ανάδειξη αναδψσος για ηο 3Ο ςποέπγο ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν ΠαίδυνΚένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα
ειδικά επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν», με κυδικψ ΟΠ: 5000481 ζηα πλαίζια ηος
άξονα πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη κοινυνϊν ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και
εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα» ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ.
35. Σην ςπ.απιθμ.26/2019 (ΑΓΑ Φ0ΕΓ7Λ6-4ΛΦ) απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπεια
Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Έγκπιζη ηος ππακηικοω Νο 1 (δικαιολογηηικϊν ζςμμεηοσήρ-ηεσνική πποζθοπά) ηηρ
επιηποπήρ αποζθπάγιζηρ και αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν πος ςποβλήθηκαν ζηα πλαίζια ηηρ
ςπ’απιθμ.386395/18015/6.12.2018 (ΑΓΑ 63Θ37Λ6-Ρ73) διακήπςξηρ ηος ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω ζηα
πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ
θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά επιβαηηγά
αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν»», με κυδικψ ΟΠ: 5000481 ζηα πλαίζια ηος άξονα
πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη κοινυνϊν ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και
εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα» ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 60.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ
ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ» ήηοι: ηην κήπςξη ηος διαγυνιζμοω υρ άγονος διψηι δεν
ςποβλήθηκε καμία πποζθοπά.
36. Σην ςπ’απιθμ.524/2019 (ΑΓΑ ΧΦΠΦ7Λ6-2ΖΦ) απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Έγκπιζη διενέπγειαρ επαναληπηικοω ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω και καηάπηιζηρ ηυν
ψπυν διακήπςξηρ για ηην ανάδειξη αναδψσος ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ

ΑΔΑ: 64Ε87Λ6-ΖΛΙ
Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω
εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν»», με
κυδικψ ΟΠ: 5000481 ζηα πλαίζια ηος άξονα πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη
κοινυνϊν ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα 2014-2020» ηο οποίο
ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω
ηυν 60.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ
οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ
37. Σην ςπ’απιθμ.79984/5786/15.3.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC004615489) διακήπςξη επαναληπηικοω ζςνοπηικοω
διαγυνιζμοω για ηην ανάδειξη αναδψσος για ηο 3Ο ςποέπγο ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ
παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω
(2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν», με κυδικψ ΟΠ:
5000481 ζηα πλαίζια ηος άξονα πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη κοινυνϊν
ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα 2014-2020» ηο οποίο
ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ.
38. Σην ςπ’απιθμ.891/2019 (ΑΓΑ Φ60Ν7Λ6-ΚΦ) απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Έγκπιζη ηος ππακηικοω Νο 1 (δικαιολογηηικϊν ζςμμεηοσήρ-ηεσνική πποζθοπά) ηηρ
επιηποπήρ αποζθπάγιζηρ και αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν πος ςποβλήθηκαν ζηα πλαίζια ηηρ
ςπ’απιθμ.79984/5786/15.3.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC004615489) διακήπςξηρ ηος επαναληπηικοω ζςνοπηικοω
διαγυνιζμοω ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν ΠαίδυνΚένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα
ειδικά επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν»», με κυδικψ ΟΠ: 5000481 ζηα πλαίζια
ηος άξονα πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη κοινυνϊν ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ
και εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα 2014-2020» ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ
Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 60.000,00 εςπϊ
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά
βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ ήηοι: ηην κήπςξη ηος επαναληπηικοω
ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω υρ άγονος διψηι δεν ςποβλήθηκε καμία πποζθοπά.
39. Σην ςπ’απιθμ.1614/2019 (ΑΓΑ ΧΛ6Γ7Λ6-ΗΤΝ) απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ
Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Έγκπιζη πποζθςγήρ ζηην διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ συπίρ πποηγοωμενη
δημοζίεςζη και συπίρ να ηποποποιοωνηαι οι ψποι ηηρ ςπ’απιθμ. 79984/5786/15.3.2019 (ΑΓΑΜ
19PROC004615489) διακήπςξηρ ηος επαναληπηικοω ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος
ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο :
«Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ
παζηικϊν Παίδυν»», με κυδικψ ΟΠ: 5000481 ζηα πλαίζια ηος άξονα πποηεπαιψηηηαρ 5: ΑνάπηςξηΔκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη κοινυνϊν ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική
Δλλάδα 2014-2020» ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ,
πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 60.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην
πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο
ηηρ ππομήθειαρ και 2. Έγκπιζη ηος επιζςναπηψμενος ζσεδίος Ππψζκληζηρ διαππαγμάηεςζηρ.
40. Σην ςπ’απιθμ.215545/13581/17.7.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC005288729) «Ππψζκληζη ζε διαδικαζία
διαππαγμάηεςζηρ συπίρ πποηγοωμενη δημοζίεςζη και συπίρ να ηποποποιοωνηαι οι ψποι ηηρ ςπ’απιθμ.
79984/5786/15.3.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC004615489) διακήπςξηρ ηος επαναληπηικοω ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω
ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ
θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά επιβαηηγά
αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν»», με κυδικψ ΟΠ: 5000481 ζηα πλαίζια ηος άξονα
πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη κοινυνϊν ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και
εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα 2014-2020» ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 60.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ
ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ.
41. Σο ςπ’απιθμ. Νο 1/2019 Ππακηικψ ηηρ Δπιηποπήρ Αποζθπάγιζηρ και Αξιολψγηζηρ Πποζθοπϊν
αναθοπικά με ηην ςπ’απιθμ.215545/13581/17.7.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC005288729)
ππψζκληζη
διαππαγμάηεςζηρ, ψπυρ αναλςηικά πεπιγπάθεηαι παπακάηυ :
ηην Πάηπα, ηην 29/7/2019, ημέπα Γεςηέπα και ϊπα 10:30 π.μ., ζηα γπαθεία ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικοω επί ηηρ
οδοω Πανεπιζηημίος 254 Κηήπιο Β’, ζςνεδπίαζε η επιηποπή αποζθπάγιζηρ και αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν ψπυρ
οπίζηηκε με ηιρ ςπ’ απιθμ.2646/2018 (ΑΓΑ ΦΛΠΧ7Λ6-Φ4Ξ) , 524/2019 (ΑΓΑ ΧΦΠΦ7Λ6-2ΖΦ) και
1614/2019 (ΧΛ6Γ7Λ6-ΗΤΝ) αποθάζειρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ και ηην
ςπ’απιθμ.1015/26.1.18 (ΑΓΑ 73ΟΟ469076-ΖΡΑ) απψθαζη ηος Γ. ηος Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν
Παηπϊν ‘Καπαμανδάνειο’, πποκειμένος να αποζθπαγίζει ηιρ πποζθοπέρ πος ςποβλήθηκαν έπειηα απψ ηην ςπ’
απιθμ.215545/13581/17.7.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC005288729) ππψζκληζη διαππαγμάηεςζηρ για ηην ανάδειξη
αναδψσος ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο
ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά
επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν», πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 60.000,00
εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη
πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ»
ηη ζςνεδπίαζη ηηρ επιηποπήρ αξιολψγηζηρ, πος είσε απαπηία, παπέζηηζαν οι εξήρ:

ΑΔΑ: 64Ε87Λ6-ΖΛΙ
1. Καλογεπψποςλορ Ηυάννηρ, ΠΔ Μησανικϊν, ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικϊν Έπγυν ΠΔ Ασαΐαρ ηηρ ΠΓΔ,
υρ ππψεδπορ.
2. Μαποωδαρ Παναγιϊηηρ, ςπάλληλορ ηος Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν Παηπϊν ‘Καπαμανδάνειο’.
3. Καφπαλέξηρ Ζλίαρ, ςπάλληλορ ηος Γενικοω Νοζοκομείος Παίδυν Παηπϊν ‘Καπαμανδάνειο’.
Ζ επιηποπή αθοω έλαβε ςπψτη ηηρ ηην ςπ. απιθμ.215545/13581/17.7.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC005288729)
ππψζκληζη διαππαγμάηεςζηρ για ηην ανάδειξη αναδψσος και ηο νομικψ πλαίζιο πος διέπει ηον εν λψγυ
διαγυνιζμψ, παπαηηπεί ηα εξήρ :
Ζ καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν ήηαν ζωμθυνα με ηη διακήπςξη, η ημέπα Παπαζκεςή
26/7/2019 και ϊπα 14:00 μ.μ και η ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπϊν είναι η ημέπα Γεςηέπα
29/7/2019 και ϊπα 10:30 π.μ.
ηη ζςνέσεια η επιηποπή διαπίζηυζε ψηι μέσπι ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπϊν ήηοι ζηιρ
26/7/2019 14:00 μ.μ, κανέναρ ππομηθεςηήρ δεν είσε ςποβάλει πποζθοπά για ηον διαγυνιζμψ.
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ η επιηποπή ,
Π Ρ Ο Σ Δ Η Ν Δ Η ΟΜΟΦΧΝΑ
Σην κήπςξη ηηρ διαππαγμάηεςζηρ για ηην «Ππομήθεια μησανολογικοω εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά
επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν», πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω ηυν 60.000,00
εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη
πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ»
υρ άγονη εθψζον δεν ςποβλήθηκε καμία πποζθοπά .
Μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ, η Δπιηποπή Αξιολψγηζηρ ζςνέηαξε ηο παπψν ππακηικψ, ηο ςπέγπατε ζε
ηέζζεπα (4) ανηίγπαθα και ηο παπέδυζε ζηην ςπηπεζία πος διενεπγεί ηο διαγυνιζμψ, πποκειμένος να
ςποβληθεί ππορ έγκπιζη ζηην Οικονομική Δπιηποπή ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ.
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλοωμε για :
1. Έγκπιζη ηος ππακηικοω Νο 1 ηηρ επιηποπήρ αποζθπάγιζηρ και αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν πος ςποβλήθηκαν
έπειηα απψ ηην ςπ’ απιθμ. 215545/13581/17.7.2019 (ΑΓΑΜ 19PROC005288729)
ππψζκληζη
διαππαγμάηεςζηρ για ηην ανάδειξη αναδψσος ζηα πλαίζια ηος 3ος ςποέπγος ηηρ ππάξηρ «Καηαζκεςή Νέαρ
Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν-Κένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ Παηπϊν με ηίηλο : «Ππομήθεια μησανολογικοω
εξοπλιζμοω (2 πεηπελαιοκίνηηα ειδικά επιβαηηγά αςηοκίνηηα) Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν Παίδυν»», με
κυδικψ ΟΠ: 5000481 ζηα πλαίζια ηος άξονα πποηεπαιψηηηαρ 5: Ανάπηςξη-Δκζςγσπονιζμψρ-ζςμπλήπυζη
κοινυνϊν ςποδομϊν, ςποδομϊν ςγείαρ και εκπαίδεςζηρ ηος Δ.Π. «Γςηική Δλλάδα 2014-2020» ηο οποίο
ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, πποχπολογιζμοω μέσπι ηος ποζοω
ηυν 60.000,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ
οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζηο ζωνολο ηηρ ππομήθειαρ ήηοι: ηην
κήπςξη ηην ππψζκληζηρ διαππαγμάηεςζηρ υρ άγονηρ διψηι δεν ςποβλήθηκε καμία πποζθοπά.
2. Σην εξοςζιοδψηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσϊν ζηοςρ οποίοςρ έσει
αναθέζει ηιρ απμοδιψηηηερ με απψθαζή ηος για ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ζωμβαζηρ πος θα πποκωτει
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.
Ζ ζωμβαζη πεπιλαμβάνεηαι ζηο ςποέπγο Νο 3 ηηρ Ππάξηρ : «Καηαζκεςή Νέαρ Μονάδαρ παζηικϊν ΠαίδυνΚένηπο ημεπηζίαρ θπονηίδαρ» η οποία έσει ενηασθεί ζηο Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα 20142020» με κυδικψ ΟΠ 5000481. Ζ παποωζα ζωμβαζη σπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δςπυπαφκή Ένυζη (ΔΣΠΑ)
και απψ εθνικοωρ πψποςρ μέζυ ηος ΠΓΔ- ΑΔΠ 001/1 (απιθ. ενάπιθ. έπγος 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

ΑΔΑ: 64Ε87Λ6-ΖΛΙ
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».
 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: 238507/15018/08.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Νν 1 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ
ππνβιήζεθαλ έπεηηα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 215545/13581/17.7.2019 (ΑΓΑΜ

ΑΔΑ: 64Ε87Λ6-ΖΛΙ
19PROC005288729) πξφζθιεζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζηα πιαίζηα
ηνπ 3νπ ππνέξγνπ ηεο πξάμεο «Καηαζθεπή Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ-Κέληξν
εκεξεζίαο θξνληίδαο Παηξψλ κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (2
πεηξειαηνθίλεηα εηδηθά επηβαηεγά απηνθίλεηα) Νέαο Μνλάδαο παζηηθψλ Παίδσλ»», κε
θσδηθφ ΟΠ: 5000481 ζηα πιαίζηα ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 5: ΑλάπηπμεΔθζπγρξνληζκφο-ζπκπιήξσζε θνηλσλψλ ππνδνκψλ, ππνδνκψλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ
Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζην ζχλνιν ηεο
πξνκήζεηαο ήηνη: ηελ θήξπμε ηελ πξφζθιεζεο δηαπξαγκάηεπζεο σο άγνλεο δηφηη δελ
ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά.
2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο 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 3 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
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