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Πάηπα 16 Γεκεμβπίος 2019
Απ. Ππωη: 352519/3258
Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2584/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:348555/5770/21-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ –
Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ.– Σκήκα Πξνκεζεηώλ

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2584/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ελόο Αιαηνδηαλνκέα γηα κεράλεκα UNIMOG γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ
Έξγσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00 επξώ κε Φ.Π.Α., ηελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ρεδίνπ
Γηαθήξπμεο, ηνλ νξηζκό ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ειέγρνπ
πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη νξηζκό ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ Δλζηάζεσλ ηαθηηθώλ θαη
αλαπιεξσκαηηθώλ.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
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Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Η.Π.Μεζνινγγίνπ, ζήκεξα ηελ 05ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησι/ληαο, ζηελ Η.Π. Μεζνινγγίνπ (Κύπξνπ 1Γηνηθεηήξην), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 359121/3310/29-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία
εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ
ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επί ηνπ ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.

αθειιαξόπνπινο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθόπνπινο Γεκήηξηνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

5. Λύηξαο Ησάλλεο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Μεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Μσξαΐηεο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8. Κνληνγηάλλεο Γεώξγηνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9. Βνύιγαξε-Πνινλύθε Ακαιία – αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
10. Κσζηαθόπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη ηαθηηθό κέινο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο.

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεώξγηνο ηαζνύιηαο θαη ε Βαζηιηθή Σζνύκα,
ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 328521/4534/06-11-2019
απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2584/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 65ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν: «Έγθξηζε
ησλ όξσλ δηελέξγεηαο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Αιαηνδηαλνκέα γηα
κεράλεκα UNIMOG γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00 επξώ κε
Φ.Π.Α., ηελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ρεδίνπ Γηαθήξπμεο, ηνλ νξηζκό ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ ηαθηηθώλ
θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ειέγρνπ πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη νξηζκό ηξηκειώλ
Δπηηξνπώλ Δλζηάζεσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε ηελ
ππ’ αξηζκ. πξση.: 348555/5770/21-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Αηη/λίαο
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ , ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο 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 – Πξόγξακκα 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 Οξγαληζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/2018
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπόο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθνύκελσλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
7. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκό
2/100018/0026/30-12-2016 εγθύθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε
ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηώλ».
8. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σελ ππ αξηζκ 313/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, πεξί επηθύξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ πεξηθεξεηαθώλ εθινγώλ ηεο 26εο Μάηνπ 2019 θαη 2αο Ηνπλίνπ 2019 θαη ην από 29/08/2019 πξαθηηθό
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
10. Σελ ππ’ αξηζ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΔΚ.706η.ΤΟΓΓ/9.9.2019) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
κε ζέκα «Οξηζκόο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
11. Σελ ππ. αξηζ. 143/2019 (10ε πλεδξίαζε ζηηο 1.9.2019) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία «εμειέγεζαλ ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πεξίνδν 1/9/2019 έσο 7/11/2021 (άξζξν 175 παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ
Ν.3852/2010)».
12. Σελ ππ. αξηζκ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΛΩΓ7Λ6-ΓΓ) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
κε ζέκα «Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
13. Tηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 «Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ & ησλ
Πεξηθεξεηώλ» ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ…», πνπ
αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» «αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
πεξηθεξεηώλ».
14. Σελ αξηζκ. 281668/3810/26-9-2019 απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Μεηαβίβαζε άζθεζεο
αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο
Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο»
15. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απόθαζε 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) επξώ.
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16. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 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) ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη
αξκόδηα γηα α) «Σελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο
δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από
κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο» θαη β) «γηα ηελ έγθξηζε ησλ
δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην»
17. Σελ ππ. αξηζκ. 226/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηνπ
Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
18. Σελ ππ΄αξ. 228/2018 ( ΑΓΑ.6Ε067Λ6-Γ03 ) Απόθαζε (22Ζ πλεδξίαζε ) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ,
αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, ε αλσηέξσ απόθαζε
βξέζεθε λόκηκε κε ηελ αξ.πξση. 265933/28-12-2018 απόθαζε ηνπ αζθνύληα θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
19. Σελ αξηζ. 39/2019 (5ε πλεδξίαζε ζηηο 12-03-2019) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
«1ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»
20. Σελ ππ. αξηζκ. 132/2019 (ΑΓΑ:67707Λ6-ΓΦΝ) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα: «πκπιήξσζε ηνπ ππ΄ αξίζκ. 226/2018 (Α.Γ.Α.:ΩΔ27Λ6-544) απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ,
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019»
21. Σν γεγνλόο όηη ε σο άλσ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ ζρεηηθό ΚΑΔ 5152 (δαπάλεο
θάζε είδνπο πνιηηηθήο ζρεδίαζεο), έρεη εγθξηζεί κε ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό , όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη κεηαγελέζηεξα θαη επηπιένλ έρεη εμεηδηθεπηεί κε ηελ αξηζ. 226/2018 απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηώλ Π.Γ.Δ. έηνπο 2019, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ
132/2019 όκνηα, θαη ζπλεπώο δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) γηα
ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο.
22. Σν γεγνλόο όηη ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. θαη
εηδηθόηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ
Δ.Φ.:072 & Κ.Α.Δ.:5152.01.1213, βάζεη ηεο αξ. 290129/17620/15-10-2019 βεβαίσζεο ύπαξμεο πίζησζεο ηεο
Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Π.Γ.Δ., (Α/Α:3259,
ΑΓΑ:Ψ0ΕΡ7Λ6-Α3.)
23. Σν επηζπλαπηόκελν πξνο έγθξηζε ρέδην Γηαθήξπμεο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
ελόο Αιαηνδηαλνκέα γηα κεράλεκα UNIMOG γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ.
Γηα ηαύηα:
Δηζεγνύκαζηε
 Σελ Έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ ζύλαςε ύλαςεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ελόο Αιαηνδηαλνκέα γηα κεράλεκα UNIMOG γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ,
πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00 επξώ κε Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
θαη ηελ έγθξηζε ηνπ επηζπλαπηόκελνπ ηεύρνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ ήηνη: Σεο Γηαθήξπμεο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ..
 Σνλ νξηζκό ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ειέγρνπ πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη νξηζκό ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ Δλζηάζεσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ θαηόπηλ θιήξσζεο
κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα κε βάζεη ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 26 ηνπ Ν.
4024/2011.
 Σν γεγνλόο όηη ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ. θαη
εηδηθόηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ
Δ.Φ.:072 & Κ.Α.Δ.:5152.01.1213, βάζεη ηεο αξ. 290129/17620/15-10-2019 βεβαίσζεο ύπαξμεο πίζησζεο ηεο
Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Π.Γ.Δ., (Α/Α:3259,
ΑΓΑ:Ψ0ΕΡ7Λ6-Α3.)

Δλ ζπλερεία, ν πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνπο θ. Κνληνγηάλλε Γεώξγην θαη Νηθνιαθόπνπιν Γεκήηξην,
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο δεηήζεθε λα εθθσλήζνπλ 6
αξηζκνύο έθαζηνο από θαηάζηαζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιόγσ
ζπιινγηθά όξγαλα, ηεο νπνίαο δελ γλώξηδαλ ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκώλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνθύςνπλ ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ θαη ηπρόλ

ΑΔΑ: ΨΛΝΡ7Λ6-9ΞΧ
επαλαιεπηηθώλ δηαγσληζκώλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Δλζηάζεσλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο.
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ
δηαγσληζκνύ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Καπιάλεο Υξηζηόθνξνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, σο πξόεδξν
2. Μπαθνρξήζηνπ Αηθαηεξίλε, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ
3. σηεξόπνπινο Αληώληνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Φεύηε Αγγειηθή, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ, σο αλαπιεξσηήο πξόεδξνο
2. Βαζηινπνύινπ Βαζηιηθή, ΓΔ Γηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ
3. Γειεκήηζνπ Κιενπάηξα, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. Γαθαιάθε Παλαγηώηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, σο πξόεδξν
2. Παπαξνηδάκε Δηξήλε, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ
3. ίςαο Υξήζηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. Ησάλλνπ Σζνπθαλά Κσλζηαληίλα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, σο αλαπιεξσηήο πξόεδξνο
2. Καξηζαθιή νθία, ΓΔ Πξνζσπηθνύ Ζ/Τ
3. Πάζηξα Απνζηνιία, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ
Ζ 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’/29-82017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
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 Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ
Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).

ΑΔΑ: ΨΛΝΡ7Λ6-9ΞΧ
 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. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί «Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΗΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά
κε ηελ εθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3667/η.
Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3722/η.
Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη
ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 348555/5770/21-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηώλ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1

Δγθξίλεη ηνπο όξνπο ηεο δηελέξγεηαο πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ ζύλαςε ύκβαζεο γηα ηελ

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Αιαηνδηαλνκέα γηα κεράλεκα UNIMOG γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο
Σερληθώλ Έξγσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00 επξώ κε Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε
ηηκή Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη εγθξίλεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηνπ Γηαγσληζκνύ ήηνη: Σεο Γηαθήξπμεο
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ.
2

Οξίδεη ηε ηξηκειή Δπηηξνπή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ειέγρνπ πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ

δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηε ηξηκειή Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ θαηόπηλ θιήξσζεο
κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα κε βάζεη ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 26 ηνπ Ν.
4024/2011, σο εμήο
Δπιηποπή Δλέγσος Πποζθοπών και λοιπών δικαιολογηηικών ηος διαγωνιζμού
Σακηικά μέλη
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1.

Καπιάλεο Υξηζηόθνξνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, σο πξόεδξν

2.

Μπαθνρξήζηνπ Αηθαηεξίλε, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ

3.

σηεξόπνπινο Αληώληνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ

Αναπληπωμαηικά μέλη
1.

Φεύηε Αγγειηθή, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ, σο αλαπιεξσηήο πξόεδξνο

2.

Βαζηινπνύινπ Βαζηιηθή, ΓΔ Γηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ

3.

Γειεκήηζνπ Κιενπάηξα, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ

Δπιηποπήρ Δνζηάζεων ηος διαγωνιζμού
Σακηικά μέλη
1.

Γαθαιάθε Παλαγηώηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, σο πξόεδξν

2.

Παπαξνηδάκε Δηξήλε, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ

3.

ίςαο Υξήζηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ

Αναπληπωμαηικά μέλη
1.

Ησάλλνπ Σζνπθαλά Κσλζηαληίλα, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, σο αλαπιεξσηήο πξόεδξνο

2.

Καξηζαθιή νθία, ΓΔ Πξνζσπηθνύ Ζ/Τ

3.

Πάζηξα Απνζηνιία, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ

Σν γεγνλόο όηη ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ηεο
Π.Γ.Δ. θαη εηδηθόηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία ζα βαξύλεη ηηο
πηζηώζεηο ηνπ Δ.Φ.:072 & Κ.Α.Δ.:5152.01.1213, βάζεη ηεο αξ. 290129/17620/15-10-2019 βεβαίσζεο
ύπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο ηεο Π.Γ.Δ., (Α/Α:3259, ΑΓΑ:Φ0ΕΡ7Λ6-Α3.)
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο.
Ο Γξακκαηέαο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

