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Πάτρα 25 Αυγοφςτου 2020
Αρ. Πρωτ: 203897/1226
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ΠελοποννιςουΔυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
Δ/νςθ Διοικθτικοφ
ΝΕΟ Πατρϊν Ακθνϊν 28, Πάτρα
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 844/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:203886/2695/12-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 844/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «α) Ζγκριςθ 3ου πρακτικοφ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και
Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν Μειοδότθ τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020,
και με κζμα: «Ανοικτόσ Ηλεκτρονικόσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ, Κάτω των ορίων, για τθν «Παροχι
Τπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθ Εκτυπωτικϊν & Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων,
εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ κακϊσ και των Τπθρεςιϊν χωρικισ
Αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 84.000,00€ με Φ.Π.Α.» και
β)ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 844/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «α) Ζγκριςθ
3ου πρακτικοφ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν Μειοδότθ τθσ
Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020, και με κζμα: «Ανοικτόσ Ηλεκτρονικόσ μειοδοτικόσ
διαγωνιςμόσ, Κάτω των ορίων, για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθ Εκτυπωτικϊν &
Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ κακϊσ και
των Τπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 84.000,00€ με
Φ.Π.Α.» και β)ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 203886/2695/12-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμόν ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ Δθμοςίων υμβάςεων - εναρμόνιςθ τθσ
ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία
92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ Οδθγίεσ 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11/12/2007 (L335)» (ΦΕΚ 173/Α), όπωσ τροποποιικθκε
μεταγενζςτερα και ιςχφει.
5. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
6. Σο άρκρο 7 και άρκρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κφρωςθ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Μεταφορά Μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 (Α’ 171)», μεταφορά αρμοδιότθτασ ςτισ
Περιφζρειεσ και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σθν με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με
κζμα: «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.
3414/2005».
8. Σθν με αρικμό Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400Β’/20-12-2012) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Οικονομικϊν – Εκνικισ Άμυνασ –
Εςωτερικϊν – Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Τποδομϊν και Δικτφων – Τγείασ – Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ – Ναυτιλίασ και Αιγαίου.
9. Σισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
υνζδριο».
10.Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κφρωςθ τθσ από 26-08-2015 Πράξθσ
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγουςεσ Ρυκμίςεισ για τθν ομαλι λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ» (Α’ 102).
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11.Σισ διατάξεισ του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276/τ.Α/1996) Σροποποίθςθ του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284/τ.Α/1977) «Περί
ειδικϊν τουριςτικϊν λεωφορείων και άλλεσ διατάξεισ».
12.Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομι και λειτουργία τθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
13.Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α/1998) «Περί ρφκμιςθσ κεμάτων Σ.Ε.Ι. και άλλεσ
διατάξεισ».
14.Σθν υπ' αρ. Π1 /2390/16-10-2013 απόφαςθ Τπουργοφ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ με κζμα: «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Θ.ΔΘ..) (ΦΕΚ 2677/τ.B/21-10-2013)
15.Σθν υπ' αρ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5) εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό φςτθμα
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)»
16.Σο άρκρο 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) {κατά τισ διατάξεισ που ιςχφει}
17.Σου άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρ.11389/1993 (Β’ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν {κατά τισ διατάξεισ που
ιςχφει}
18.Σου ν.2859/2000(Α’248) «Κφρωςθ κϊδικα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ»
19.Σου ν.2690/1999(Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
20.Σου ν.2121/1993 (Α’25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»
21.Σου π.δ. 28/2015 (Α’34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»
22.Σθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων
(ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
23.Σθν με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/02.6.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Θ.Δ.Θ..)».
24.Σο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»
25.Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
26.Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
27.Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν προςαρμόςτθκε θ Ελλθνικι Νομοκεςία ςτισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
ςφμφωνα με το πρϊτο άρκρο του ο ανωτζρω νόμοσ κεςπίηει κανόνεσ α) για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαγωνιςμϊν μελετϊν που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του βιβλίου Ι
(άρκρα 2 ζωσ 221), β) για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαγωνιςμϊν
μελετϊν που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του βιβλίου ΙΙ (άρκρα 2 και 222 ζωσ 338), γ) για τθ διακυβζρνθςθ, οι
οποίοι εφαρμόηονται, ςφμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρκρα 339ζωσ 344), από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ
ανακζτοντεσ φορείσ και δ) για τθν ζννομθ προςταςία κατά τθν ςφναψθ των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτο πεδίο
εφαρμογισ του βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374).
28.Σισ διατάξεισ του άρκρου 27 παρ.3 του Ν.4412/2016 «ε περίπτωςθ που επείγουςα κατάςταςθ δεόντωσ
τεκμθριωμζνθ από τθν ανακζτουςα αρχι κακιςτά αδφνατθ τθν τιρθςθ τθσ ελάχιςτθσ προκεςμίασ που
προβλζπεται ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.1, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ορίηουν ελάχιςτθ προκεςμία που
δεν είναι μικρότερθ των 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ.»
29.Σου ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν.3419/2005(Α’
297) και άλλεσ διατάξεισ» και του ν.3614/2007(Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013»,
30.Σισ διατάξεισ του Ν.4605/2019(ΦΕΚ 52/τ.Α/1-4-2019)- άρκρο 43 «Σροποποίθςθ διατάξεων του ν.4412/2016 (Α
147).
31.Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αν απροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
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32.Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με το
άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
είναι αρμόδια για «Σθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και
αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
33.Σισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ».
34.Σισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
35.Σισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ
Διατάξεισ»
36.Σθν Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»
37.Σθν Τ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5) Εγκφκλιοσ με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό φςτθμα
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»
38.Σισ διατάξεισ του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) άρκρο 46 «πλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ»
39.Σθν υπ αρικμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
40.Σθν υπ’αρικμ.258207//643 (ΦΕΚ 706 /τ.Τ.Ο.Δ.Δ./9.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
41.Σο υπ’αρικμ.ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 (ΦΕΚ 3722/τ. Β’/08.10.2019) «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων
οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
42.Σθν υπ’αρικμ. 143/01.09.2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Εκλογι
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
Περιφερειακι περίοδο 01/09/2019-07/11/2021.
43.Σισ διατάξεισ του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ
διατάξεισ”
44.Σισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 (Αϋ 120) «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων και άλλεσ
Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
45.Σθν υπ. αρίκμ. 180/26-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ
του Ετιςιου Προγράμματοσ Προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020».
46.Σθν αρίκμ. 182/26-11-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020 και των Πινάκων τοχοκεςίασ τθσ
Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του Π/Τ ζτουσ 2020 και του
Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ο.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το οποίο
αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικ. Ζτουσ 2020, 2) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ ΠΔΕ για το οικ.
Ζτοσ 2020, 3) τον Προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν ΑςκενϊνΘ Ελπίδα» οικ. Ζτουσ 2020 και 4) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΝΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα
τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα» για το οικ. Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ και τθν αναγκαιότθτα όλων των
δαπανϊν οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020.
47.Σθν υπϋαρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/77961/5136/06.05.2020 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ.
48.Σθν υπϋαρικμ. 99980/6904/28-04-2020 με Α/Α 1895 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ
πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ ζτουσ 2020 και ειδικότερα ςτον Ειδικό
φορζα Ε.Φ. 073 με Κ.Α. Εξόδων 0869.01.1231 .
49.Σθν με αρικμό 584/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ
που αφορά τθν Παροχι Τπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθ Εκτυπωτικϊν & Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων,
εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ κακϊσ και των Τπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Π.Ε.
Αιτωλ/νίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 84.000,00 ευρϊ με Φ.Π.Α. κακϊσ και οριςμόσ τριμελοφσ επιτροπισ
Αποςφράγιςθσ και ελζγχου φακζλων προςφορϊν και Σριμελοφσ επιτροπισ ενςτάςεων.
50.Σθν υπ’αρικμ. 148754/1983/18.06.2020 Διακιρυξθ με κζμα: «Παροχι Τπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθ
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Εκτυπωτικϊν & Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
κακϊσ και των Τπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 84.000,00
ευρϊ με Φ.Π.Α.»
51.Σο από 15.07.2020 1ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020 όπωσ αυτι ζχει
οριςτεί με τθν υπ’αρικμ. 584/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
52.Σο από 16.07.2020 2ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν
προςφορϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020 όπωσ αυτι ζχει οριςτεί με τθν υπ’αρικμ.
584/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
53.Σθν αρικ. 762/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκαν το από
15/07/2020 1ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχιστεχνικϊν προδιαγραφϊν και το από 16/07/2020 2ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και
Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν.
54.Σο από 11.08.2020 3ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
Μειοδότθ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ
3o ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΣΘ.
τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020, και με κζμα: «Ανοικτό Θλεκτρονικό μειοδοτικό
διαγωνιςμό, Κάτω των ορίων, για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθ Εκτυπωτικϊν &
Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. ΑΙτωλ/νιασ κακϊσ και των
Τπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Π.Ε. ΑΙτωλ/νιασ», με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ και ςφμφωνα με όςα αναλυτικά περιγράφονται ςτα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Α & Β, που
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ».
Με τθν αρικ. 584/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυγκροτικθκε
τριμελισ Επιτροπι διενζργειασ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ, για τθν διενζργεια
θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ Κάτω των ορίων, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ««Παροχι Τπθρεςιϊν
επιςκευισ και ςυντιρθςθ Εκτυπωτικϊν & Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία
Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ κακϊσ και των Τπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ», με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ και ςφμφωνα με όςα αναλυτικά
περιγράφονται ςτα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Α & Β, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ» ,
αποτελοφμενθ από τουσ:
1.

Βλάχοσ Κωνςταντίνοσ

2.

Κουτςομπίνασ Ηϊθσ

3.

ιψασ Χριςτοσ

ΔΕ Διοικθτικϊν - Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
ωσ Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
ΔΕ Διοικθτικϊν - Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
τακτικό μζλοσ
ΔΕ Διοικθτικϊν - Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
τακτικό μζλοσ

Σθν 11θ Αφγουςτου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:30 π.μ., θ εν λόγω Επιτροπι ολοκλιρωςε τθν αποςφράγιςθ και
ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν Μειοδότθ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ Ο.Ε. ςτο
διαγωνιςμό, (με αρ. πρωτ.: 198854/2543/06-08-2020 κατάκεςθσ φυςικοφ φακζλου), ςφμφωνα με τουσ όρουσ και
τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020 Διακιρυξθ, (θλεκτρονικά
αποςφραγίςτθκε τθν 10θ Αφγουςτου 2020, θμζρα Δεφτερα και ϊρα μετά τισ 10:30).
Από τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν Μειοδότθ δεν διαπιςτϊκθκε ουδζν πρόβλθμα κακόςον τα δικαιολογθτικά
ιταν ςφμφωνα με ότι όριηε θ Διακιρυξθ (τόςο θλεκτρονικά κατατεκειμζνα ζγγραφα όςο και τα περιεχόμενα
ζγγραφα εντόσ του φυςικοφ φάκελου).
Κατόπιν των ανωτζρω θ Επιτροπι περαίωςε τον Ζλεγχο, υπζγραψε το παρόν Πρακτικό ςε τρία (3) αντίγραφα, και
παρζδωςε υπογεγραμμζνο το Πρακτικό ςτθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ – Σμιμα Προμθκειϊν για
περαιτζρω ενζργειεσ που απαιτοφνται.
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Κατόπιν των ανωτζρω
Ειςθγοφμεκα όπωσ προβείτε:
ου
1. τθν ζγκριςθ του 3 πρακτικοφ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
Μειοδότθ τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020, και με κζμα: «Ανοικτό Θλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνιςμό, Κάτω των ορίων, για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθ Εκτυπωτικϊν &
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Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ κακϊσ και των
Τπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 84.000,00 ευρϊ με Φ.Π.Α.»
2. τθν ανάδειξθ του κ. ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ & ΙΑ Ο.Ε. ωσ Οριςτικοφ Αναδόχου του διαγωνιςμοφ
ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ Επιτροπισ και τθν ανάκεςθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν
υπ’αρικμ. 148754/1983/18-06-2020 Διακιρυξθ.
Θ ανωτζρω δαπάνθ των 82.956,00€ κα βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζτουσ 2020 και 2021 τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ- Π.Ε. Αιτωλ/νίασ και ειδικότερα τον ειδικό φορζα τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ Ε.Φ.073 και
Κ.Α.Ε. 0869.01.1231 και ζχει εκδοκεί για το ςκοπό αυτό θ Α/Α 1895 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ απόφαςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθ/κοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».

ΑΔΑ: ΨΒΞΜ7Λ6-ΠΑΒ
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:203886/2695/12-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το 3ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
Μειοδότθ τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 148754/1983/18-06-2020 και με κζμα: «Ανοικτό Ηλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνιςμό, Κάτω των ορίων, για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθ
Εκτυπωτικϊν & Φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, εγκατεςτθμζνα ςε γραφεία Τπθρεςιϊν τθσ Π.Ε.
Αιτωλ/νίασ κακϊσ και των Τπθρεςιϊν χωρικισ Αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ,

ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ ζωσ 84.000,00 ευρϊ με Φ.Π.Α.»

Β) Αναδεικνφει τθν εταιρεία «ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ Ο.Ε.» ωσ οριςτικό ανάδοχο του
διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ Επιτροπισ και ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν
ανωτζρω, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν υπ’αρικμ. 148754/1983/18-06-2020 Διακιρυξθ.

Η ανωτζρω δαπάνθ των 82.956,00€ κα βαρφνει τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζτουσ 2020 και
2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ- Π.Ε. Αιτωλ/νίασ και ειδικότερα τον ειδικό φορζα τθσ Π.Ε.
Αιτωλ/νιασ Ε.Φ.073 και Κ.Α.Ε. 0869.01.1231 και ζχει εκδοκεί για το ςκοπό αυτό θ /Α 895 Απόφαςθ
Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ ΟικονομικοφΔθ/κοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ
ψιφιςε αρνθτικά.

ΑΔΑ: ΨΒΞΜ7Λ6-ΠΑΒ
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

