INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.11.04 14:52:02
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 64ΑΜ7Λ6-ΕΔΙ

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 04 Νοεμβπίος 2019
Απ. Ππωη:310547/2970
ΠΡΟ:

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

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2347/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:310504/18671/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2347/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «1) Έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2018 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα
πιηθψλ ζήκαλζεο πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη
έγθξηζε ησλ επηζπλαπηφκελσλ ηεπρψλ θαη 2) Σε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ: α) Απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη β) Αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ», γηα δηθέο
ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Βαζιλική Μολθέζη

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00 κ. ζηα Γξαθεία ηεο
Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
316043/3030/25.10.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε
ζε φια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ
επί ηνπ ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

7. Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8. Υαξνθφπνο Αληψληνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9. Κσζηαθφπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη ηαθηηθά
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. Μεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη Λχηξαο Ησάλλεο.

Υξέε γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άζθεζε ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν θ. Κξελίδεο Ζιίαο, Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ., θαη ν θ. Καξχδεο Αξηζηείδεο απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2347/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 8ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «1)
Έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ
Ν.4412/2018 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζήκαλζεο πξνυπνινγηζκνχ
10.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη έγθξηζε ησλ επηζπλαπηφκελσλ ηεπρψλ θαη 2)
Σε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ: α) Απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη β) Αμηνιφγεζεο
ελζηάζεσλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 310504/18671/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:
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 «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.»
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 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».
9.
Σην ςπ απιθμ 313/2019 απψθαζη ηος Πολςμελοωρ Ππυηοδικείος Παηπϊν, πεπί επικωπυζηρ ηυν
αποηελεζμάηυν ηυν πεπιθεπειακϊν εκλογϊν ηηρ 26ηρ Μάιος 2019 και 2αρ Ηοςνίος 2019 και ηο απψ
29/08/2019 ππακηικψ οπκυμοζίαρ ηηρ νέαρ πεπιθεπειακήρ απσήρ ηηρ Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ.
10. Σην ςπ’ απιθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΔΚ.706η.ΤΟΓΓ/9.9.2019) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση
Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Οπιζμψρ Ανηιπεπιθεπειαπσϊν ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ»
11. Σην ςπ. απιθ. 143/2019 (10η ςνεδπίαζη ζηιρ 1.9.2019) απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος
Γςηικήρ Δλλάδαρ με ηην οποία «εξελέγηζαν ηα ηακηικά και ηα αναπληπυμαηικά μέλη ηηρ Οικονομικήρ
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Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ, για ηην πεπιθεπειακή πεπίοδο 1/9/2019 έυρ 7/11/2021 (άπθπο
175 παπ.1, 2 και 3 ηος Ν.3852/2010)».
12. Σην ςπ. απιθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΛΩΓ7Λ6-ΓΓ) απψθαζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ
Δλλάδαρ με θέμα «Οπιζμψρ Πποέδπος και μελϊν ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ
Δλλάδαρ»
13. Σην ςπ’ απιθ. 228/2018 απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ Δλλάδαρ με ηην οποία
εγκπίνει ηον πποχπολογιζμψ ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ 2019. Ζ απψθαζη αθοω ελέγσθηκε υρ
ππορ ηην νομιμψηηηά ηηρ, βπέθηκε νψμιμη, με ηην ςπ’ απιθμψ 2659331/28-12-2018 απψθαζη ηος ζςνηονιζηή
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ηονίος
14. Tιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 3 «Απμοδιψηηηερ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηυν Γήμυν &
ηυν Πεπιθεπειϊν» ηος Ν.4623/2019 (ΦΔΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρςθμίζειρ ηος Τποςπγείος Δζυηεπικϊν…»,
πος ανηικαηέζηηζε ηο άπθπο 176 ηος Ν.3852/2010 «σέδιο Καλλικπάηηρ» «απμοδιψηηηερ οικονομικήρ
επιηποπήρ πεπιθεπειϊν».
15. 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.
16. 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» .
17. Σην ςπ απιθμ.160/11-9-2018(ΑΓΑ:6Η6Γ7Λ6-77Π) απψθαζη ηος Πεπιθεπειακοω ςμβοςλίος Γςηικήρ
Δλλάδαρ με θέμα: «Έγκπιζη ηος ηπψπος δημοππάηηζηρ ηυν επγολαβιϊν : 1. «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ
ΖΜΑΝΖ» 2. «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΚΤΣΖΡΑ ΜΔ ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ» 3. «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΕΔΤΓΟΤ
ΟΠΗΘΗΩΝ ΣΡΟΥΩΝ ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖ SHM 4. «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ –
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΣΟΤ 2018», με ηην εθαπμογή ηηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ ηος άπθπος 27 Ν.4412/2016» .
Καηψπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλοωμε για ηην :
1)Έγκπιζη ηυν όπυν διενέπγειαρ ηος ζςνοπηικού μειοδοηικού διαγυνιζμού και καηάπηιζηρ ηυν όπυν
διακήπςξηρ για ηην ππομήθεια ςλικών ζήμανζηρ πποϋπολογιζμού 10.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΠΑ με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηηρ
ηιμήρ» ήηοι:

Την διακήπςξη ηος ζςνοπηικού μειοδοηικού διαγυνιζμού με ηα παπαπηήμαηα ηηρ.

Την πεπίλητη διακήπςξηρ για ηην δημοζίεςζη ζηον Ελληνικό ηύπο.
2)Τη ζύζηαζη ηυν επιηποπών α) Αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών β) Αξιολόγηζηρ
Ενζηάζευν ηος ανυηέπυ διαγυνιζμού , καηόπιν κλήπυζηρ μεηαξύ ηυν ςπαλλήλυν οι οποίοι διαθέηοςν
ηα ηςπικά πποζόνηα, ζύμθυνα με ηιρ ζςνημμένερ καηαζηάζειρ και με βάζη ηα ιζσύονηα ζηο άπθπο 26
ηος Ν.4024/2011.
3)Την εξοςζιοδόηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Δςηικήρ Ελλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσών ζηοςρ οποίοςρ
έσει αναθέζει ηιρ απμοδιόηηηερ με απόθαζή ηος για ηην ςπογπαθή ηυν ζσεηικών ζςμβάζευν πος θα
πποκύτοςν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθμό 2/42053/0094/2002 απόθαζηρ ηος Υπ. Οικονομίαρ,
με ηην οποία αναπποζαπμόζηηκε ηο σπημαηικό ποζό ηος άπθπος 41 ηος Ν.Δ. 496/74 για ηην ζύνατη
ζύμβαζηρ, ζε δύο σιλιάδερ πενηακόζια (2.500,00) εςπώ.
-Ζ δαπάνη ηηρ ππομήθειαρ αθοπά ηον Κυδικψ Έπγος: 2014ΔΠ50100004, Υπημαηοδψηηζη ΑΔΠ001, και ηην
επγολαβία 5.5: Ππομήθεια ςλικϊν ζήμανζηρ (ζε ζςνέσεια ηος π.κ.:2013ΔΠ00100010) πποχπολογιζμοω
10.000,00 (με ΦΠΑ)ηος ςποέπγος 5: «Λειηοςπγικέρ δαπάνερ Γ/ζηρΣεσνικϊν Έπγυν
Πεπιθεπειακήρ Δνψηηηαρ (ζε ζςνέσεια ηος π.κ.:2013ΔΠ00100010) Ασαΐαρ Π.Γ.Δ.

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο δήηεζε λα
εθθσλήζνπλ 12 αξηζκνχο απφ θαηάζηαζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ. πνπ
πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα, ηεο νπνίαο
δελ γλψξηδαλ ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ηα ηξία κέιε ηεο
Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ κε ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ κε ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο.
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ
αλσηέξσ δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
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Σακηικά μέλη
1. Φσηφπνπινο Παλαγηψηεο, ΣΔ Γεσπνληθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., σο
Ππόεδπορ
2. Γξεγνξνπνχινπ Παλαγηψηα, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ.
3. Νηθνιαθνπνχινπ Θενδψξα, ΣΔ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Γαιδάθεο Αιέμαλδξνο, ΣΔ Γεσπνληθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., σο
Αναπληπωηήρ Ππόεδπορ
2. Γεσξγαξάο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Γάθεο Αλδξέαο, ΠΔ Γεσηερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ
έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Μαλνπδάθεο Δκκαλνπήι, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ., σο Ππόεδπορ
2. Σδίθαο Νηθφιανο, ΠΔ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Αγγειφπνπινο Αξγχξηνο, ΣΔ Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο
ηεο Π.Γ.Δ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Εαπαληηψηε Μαξία, ΣΔ Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ., σο Αναπληπώηπια Ππόεδπορ
2. Εεζηκνπνχινπ Αηθαηεξίλε, ΠΔ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Καιαληδφπνπινο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ Γεσηερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Ζ 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 Ηνλίνπ 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 Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
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 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. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΗΤ7Λ6-Θ3Τ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3722/η. Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ.πξση.:310504/18671/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1)Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη θαηαξηίδεη ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζήκαλζεο πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, ήηνη:


Σελ δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηα παξαξηήκαηα ηεο.



Σελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηνλ Διιεληθφ ηχπν.

2)πγθξνηεί ηηο επηηξνπέο: α) Απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ

β) Αμηνιφγεζεο

Δλζηάζεσλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ, θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη
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δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηα ηζρχνληα
ζην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
Η. Δπιηποπή Αποζθπάγιζηρ και Αξιολόγηζηρ πποζθοπών:

Σακηικά μέλη
1. Φσηφπνπινο Παλαγηψηεο, ΣΔ Γεσπνληθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., σο
Ππόεδπορ
2. Γξεγνξνπνχινπ Παλαγηψηα, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ.
3. Νηθνιαθνπνχινπ Θενδψξα, ΣΔ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Γαιδάθεο Αιέμαλδξνο, ΣΔ Γεσπνληθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., σο
Αναπληπωηήρ Ππόεδπορ
2. Γεσξγαξάο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Γάθεο Αλδξέαο, ΠΔ Γεσηερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΗΗ. Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ Δνζηάζεων
Σακηικά μέλη
1. Μαλνπδάθεο Δκκαλνπήι, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ., σο Ππόεδπορ
2. Σδίθαο Νηθφιανο, ΠΔ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Αγγειφπνπινο Αξγχξηνο, ΣΔ Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο
ηεο Π.Γ.Δ.
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Εαπαληηψηε Μαξία, ΣΔ Δπαγγεικάησλ Τγείαο & Πξφλνηαο, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ., σο Αναπληπώηπια Ππόεδπορ
2. Εεζηκνπνχινπ Αηθαηεξίλε, ΠΔ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3. Καιαληδφπνπινο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ Γεσηερληθψλ, ππάιιεινο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
3)Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζα πξνθχςνπλ 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.
Ζ

δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αθνξά ηνλ Κσδηθφ Έξγνπ: 2014ΔΠ50100004, Υξεκαηνδφηεζε

ΑΔΠ001,

θαη

ηελ

εξγνιαβία

5.5:Πξνκήζεηα

πιηθψλ

ζήκαλζεο

(ζε

ζπλέρεηα

ηνπ

π.θ.:2013ΔΠ00100010) πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 (κε ΦΠΑ)ηνπ ππνέξγνπ 5:«Λεηηνπξγηθέο
δαπάλεο Γ/ζεοΣερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (ζε ζπλέρεηα ηνπ π.θ.:2013ΔΠ00100010)
Αραΐαο Π.Γ.Δ.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Ζ Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

