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

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 760/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:171441/11303/09-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 760/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ: α) του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ.
242/1996 για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κατατζκθκαν ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.
125120/8377/27-5-2020 διακιρυξθ μειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν μίςκωςθ ακίνθτου για τθ
ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ, β) τθσ
Ζκκεςθσ Καταλλθλότθτασ (Πρακτικό) τθσ Επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν
ανάδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ του κτθρίου για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ και υποχρεϊςεισ του
υποψιφιου αναδόχου για τθν πλθρότθτα και επάρκεια του ακινιτου. 2) Διενζργεια δθμοπραςίασ
μεταξφ των δφο προςφερόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Π.Δ.242/1996 (ΦΕΚ
179/τ.Αϋ/7-8-1996)», 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. 40/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Ιουλίου 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.: 185790/1134/23-07-2020 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

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 760/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «1) Ζγκριςθ:
α) του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν
που κατατζκθκαν ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.
δθμοπραςίασ για τθν μίςκωςθ ακίνθτου

125120/8377/27-5-2020 διακιρυξθ μειοδοτικισ

για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ

υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ, β) τθσ Ζκκεςθσ Καταλλθλότθτασ (Πρακτικό) τθσ Επιτροπισ
του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν ανάδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ του κτθρίου για τθ ςτζγαςθ του
2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ
και υποχρεϊςεισ του υποψιφιου αναδόχου για τθν πλθρότθτα και επάρκεια του ακινιτου. 2) Διενζργεια
δθμοπραςίασ μεταξφ των δφο προςφερόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Π.Δ.242/1996
(ΦΕΚ 179/τ.Αϋ/7-8-1996)».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:171441/11303/09-07-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου 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/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.242/1996 (ΦΕΚ 179/τ.Α/7-8-1996) «Κακοριςμόσ των προχποκζςεων, τρόπου και
διαδικαςίασ για τθν εκμίςκωςθ, τθ δωρεά, τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ, τθν εκποίθςθ, τθ μίςκωςθ και τθν αγορά
ακινιτων και κινθτϊν πραγμάτων των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων».
4. 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»,
5. 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.
6. 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».
7. 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.
8. Σθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Σθν αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ»
10. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
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11. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12. Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
13. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
14. Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίνει
τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Η απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-12-2019 απόφαςθ του ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
15. Σθν υπ. αρικμ. 27/13808/22-3-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ βάςει τθσ οποίασ «οι δαπάνεσ ςτζγαςθσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του Τπουργείου Παιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των υπθρεςιϊν
αυτϊν, εξακολουκοφν για το ζτοσ 2011 και μζχρι οριςτικισ διευκζτθςθσ του κζματοσ ςε ςυνεργαςία με τα
Τπουργεία Οικονομικϊν και Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, να εντάςςονται ςτουσ
προχπολογιςμοφσ των Περιφερειϊν».
16. Σθν αρικμ. 211076/ΓΔ4/612-2018 (ΦΕΚ 5614/τ.Β/13-12-2018) απόφαςθ του Τπουργοφ και τθσ Τφυπουργοφ
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) και ειδικότερα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του προςωπικοφ τουσ»
ςφμφωνα με το άρκρο 1 αυτισ «Σα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) λειτουργοφν
ςτισ ζδρεσ των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 6 του ν. 4547/2018 και αποτελοφν οργανικζσ
μονάδεσ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ»
17. Σθν υπ’ αρικμ. 02/2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ δφο (2) μελϊν του Περιφερειακοφ υμβουλίου με τουσ
αναπλθρωτζσ τουσ, τα οποία κα αποτελζςουν μζλθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ του άρκρου 13 παράγραφοσ 4 και
άρκρου 17 παράγραφοσ 2 του Π.Δ. 242/96» (ΑΔΑ: ΨΦΨΡ7Λ6-ΤΑ3)
18. Σθν αρικμ. πρωτ. 39114/2936/10-2-2020 απόφαςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε Αχαΐασ με κζμα «Οριςμόσ
μελϊν επιτροπισ του άρκρου 13 παράγραφοσ 4 και άρκρου 17 παράγραφοσ 2 του Π.Δ. 242/96 » (ΑΔΑ: ΨΑ8Β7Λ6ΘΡΨ)
Με τθν υπ’ αρικμ. 125120/8377/27-5-2020 διακιρυξθ προκθρφχκθκε μειοδοτικι δθμοπραςία για τθν μίςκωςθ
ακίνθτου για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαϊασ. Η επιτροπι
του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 αξιολόγθςε τισ προςφορζσ που κατατζκθκαν για τθν ανωτζρω μίςκωςθ ακινιτου
και κατζλθξε ςε πρακτικό, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σθσ Επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996
τθν Πάτρα ςιμερα ςτισ 16-06-2020 (θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ), θμζραΣρίτθ και ϊρα 13:00, ςτο
Κατάςτθμα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (οδόσ Πανεπιςτθμίου 254, κτίριο Β’), ςυνιλκε θ Επιτροπι του
άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996, όπωσ αυτι ζχει οριςτεί με τθν υπ’ αρικ. 39114/2936/10-2-2020 απόφαςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε Αχαΐασ και τθν αρικμ. 02/2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ
Πολιτικισ προκειμζνου να αποςφραγίςει τισ προςφορζσ που αφοροφν τθν μίςκωςθ ακινιτου που κα
χρθςιμοποιθκεί για τθ ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν τθσ Δομισ του 2ου ΚΕΤ ςτθν Πάτρα.
Ενϊπιον τθσ Επιτροπισ κατατζκθκαν εμπρόκεςμα και παραλιφκθκαν από τον Γραμματζα τθσ Επιτροπισ δφο (2)
φάκελοι προςφορϊν.
1. Σθσ εταιρείασ ΑΧΑΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΑΕ (αρ. πρωτ. 144114/9602/15-06-2020), που αφορά ακίνθτο που βρίςκεται
ςτθν οδό Κορίνκου, Παρναςςοφ και Θεμιςτοκλζουσ ςτθν Πάτρα.
2. Σου κ. Ιωάννθ Ροφπα (αρ. πρωτ. 145038/9715/16-06-2020), που αφορά ακίνθτο που βρίςκεται ςτθν οδό
Ιωάννθ Διακίδθ 209 ςτθν Πάτρα.
Αφοφ ελζχκθςαν και μονογράφθςαν από τθ Επιτροπι τα δικαιολογθτικά και διαπιςτϊκθκε θ πλθρότθτα των
φακζλων, θ επιτροπι αποφάνκθκε ότι τα προςφερόμενα ακίνθτα βρίςκονται εντόσ των ορίων τθσ κζςθσ που
απαιτείται από το διαγωνιςμό βάςει τθσ Διακιρυξθσ , ζχουν τθν απαιτοφμενθ επιφάνεια όπωσ προκφπτει από τισ
οικοδομικζσ άδειεσ, τα επιςυναπτόμενα ςχζδια και τα λοιπά ςτοιχεία που κατατζκθκαν .
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ε ςυνζχεια των παραπάνω θ επιτροπι ορίηει θμερομθνία και ϊρα επιτόπιασ επίςκεψθσ ςτα εν λόγω ακίνθτα. Ωσ
θμζρα τθσ επίςκεψθσ ορίηεται θ 25-06-2020.
Ζπειτα από τθν επίςκεψθ που πραγματοποιικθκε από τθν ανωτζρω επιτροπι ςτα εν λόγω ακίνθτα ςυντάχκθκε
ζκκεςθ καταλλθλότθτασ των προςφερόμενων ακινιτων, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:
ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ
ΔΟΜΗ ΣΟΤ 2ΟΤ ΚΕΤ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ
Σθσ Επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996
1. Ακίνθτο τθσ εταιρείασ ΑΧΑΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΑΕ (αρ. πρωτ. προςφοράσ 144114/9602/15-06-2020).
ιμερα θμζρα Πζμπτθ 25 Ιουνίου και ϊρα 10:00 θ Επιτροπι του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996, που απαρτίηεται
από τουσ Παναγιϊτθ ακελλαρόπουλο, Ανδρζα Φίλια και Ολυμπία Λόθ και ςτθν οποία χρζθ γραμματζα τελεί ο
Γεϊργιοσ πυρόπουλοσ, μεταβικαμε ςτθν οδό Θεμιςτοκλζουσ 122 ςτθν Πάτρα, προκειμζνου να επιςκεφτοφμε το
προςφερόμενο ακίνθτο για τθ ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν τθσ Δομισ του 2ου ΚΕΤ ςτθν Πάτρα.
Από τθν επιτροπι διαπιςτϊκθκαν τα ακόλουκα:
Σο εν λόγω βρίςκεται ςτο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τισ οδοφσ Β. Ηπείρου, Θεμιςτοκλζουσ ,
Παρναςςοφ και Κορίνκου.
Σο προςφερόμενο ακίνθτο αποτελεί τμιμα ςυγκροτιματοσ που ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τθν 2096/2005
οικοδομικι άδεια. Σο ςυγκρότθμα αποτελείται από τρία (3) κτίρια που αναπτφςςονται γφρω από εςωτερικό
αίκριο. Η προςφορά αφορά το κτίριο Γ, που ςφμφωνα με τθν επιςυναπτόμενθ ςτο φάκελο τεχνικι περιγραφι, ζχει
άδεια χριςθσ γραφείων. Σο κτίριο Γ είναι τετραϊροφο και θ προςφορά αφορά τουσ δφο (2) πρϊτουσ ορόφουσ
ςυνολικοφ εμβαδοφ 427,90. Σο κτίριο ζχει πρόςβαςθ ΑμεΑ και διακζτει δφο ανελκυςτιρεσ. Οι δφο όροφοι που
προςφζρονται είναι ενιαίοι χωρίσ χωρίςματα εκτόσ των ιδθ διαμορφωμζνων w.c.
Ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ με ςτάςθ λεωφορείου (γραμμι 3) μπροςτά από το κτίριο.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο προςφοράσ και κατόπιν τθσ αυτοψίασ που
διενεργικθκε θ Επιτροπι γνωμοδοτεί:
Σο προςφερόμενο ακίνθτο κρίνεται κατάλλθλο εφόςον πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 Καταςκευι των εςωτερικϊν διαρρυκμίςεων ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και ςε
ςυνεννόθςθ με τθν υπό ςτζγαςθ υπθρεςία.
 Πραγματοποίθςθ όλων των εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν μετά τθν οριςτικοποίθςθ των εςωτερικϊν
διαρρυκμίςεων και που αφοροφν τθν ψφξθ-κζρμανςθ, τθν πυραςφάλεια, τισ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν και αςκενϊν
ρευμάτων, και γενικά όλεσ τισ απαραίτθτεσ θ/μ εγκαταςτάςεισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπό ςτζγαςθ
Τπθρεςίασ.
 Σροποποίθςθ των ιδθ υπαρχόντων w.c. ΑμεΑ ϊςτε να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ.
 Σοποκζτθςθ προςτατευτικοφ κιγκλιδϊματοσ ςτο κλιμακοςτάςιο.
 Σοποκζτθςθ μζςων ςκίαςθσ των υαλοπινάκων.
 φνταξθ όλων των απαραίτθτων μελετϊν που κα ςυνοδεφουν τθ μελζτθ εςωτερικϊν διαρρυκμίςεων.
 Ζκδοςθ όλων των απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν.
2. Ακίνθτο του κ. Ιωάννθ Ροφπα (αρ. πρωτ. προςφοράσ 145038/9715/16-06-2020).
ιμερα θμζρα Πζμπτθ 25 Ιουνίου και ϊρα 11:00 θ Επιτροπι του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996, που απαρτίηεται
από τουσ Παναγιϊτθ ακελλαρόπουλο, Ανδρζα Φίλια και Ολυμπία Λόθ και ςτθν οποία χρζθ γραμματζα τελεί ο
Γεϊργιοσ πυρόπουλοσ, μεταβικαμε ςτθν οδό Ιωάννθ Διακίδθ 209 ςτθν Πάτρα, προκειμζνου να επιςκεφτοφμε το
προςφερόμενο ακίνθτο για τθ ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν τθσ Δομισ του 2ου ΚΕΤ ςτθν Πάτρα.
Από τθν επιτροπι διαπιςτϊκθκαν τα ακόλουκα:
Σο εν λόγω βρίςκεται ςτθν περιοχι Περιβόλα Πατρϊν.
Σο προςφερόμενο ακίνθτο είναι αυτοτελζσ και περιβάλλεται από ακάλυπτο περιφραγμζνο χϊρο 2.338,06 τ.μ. Ζχει
καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τθν 408/2001 οικοδομικι άδεια.
Σο κτίριο είναι διϊροφο ςυνολικοφ εμβαδοφ ωφζλιμου 343,70 τ.μ. και ςυνολικοφ εμβαδοφ βοθκθτικϊν χϊρων
166,32 τ.μ. και ςφμφωνα με τθν επιςυναπτόμενθ ςτο φάκελο τεχνικι περιγραφι, ζχει άδεια χριςθσ κατοικιϊν. Οι
δφο όροφοι που προςφζρονται είναι χωριςμζνοι ςε χϊρουσ ςυνάκροιςθσ και διαμερίςματα και διακζτουν ιδθ
διαμορφωμζνα w.c. και w.c. ΑμεΑ. Ζχει πρόςβαςθ ΑμεΑ μόνο ςτο ιςόγειο.
το φάκελο περιλαμβάνεται και Πρόταςθ Διαμόρφωςθσ των γραφείων.
Ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ με ςτάςθ λεωφορείου (γραμμι 7) ςε απόςταςθ 50μ. από το
κτίριο.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο προςφοράσ και κατόπιν τθσ αυτοψίασ που
διενεργικθκε θ Επιτροπι γνωμοδοτεί:
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Σο προςφερόμενο ακίνθτο κρίνεται κατάλλθλο εφόςον πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 Καταςκευι των εςωτερικϊν διαρρυκμίςεων ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και ςε
ςυνεννόθςθ με τθν υπό ςτζγαςθ υπθρεςία.
 Πραγματοποίθςθ όλων των εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν μετά τθν οριςτικοποίθςθ των εςωτερικϊν
διαρρυκμίςεων και που αφοροφν τθν ψφξθ-κζρμανςθ, τθν πυραςφάλεια, τισ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν και αςκενϊν
ρευμάτων, και γενικά όλεσ τισ απαραίτθτεσ θ/μ εγκαταςτάςεισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπό ςτζγαςθ
Τπθρεςίασ.
 Εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ΑμεΑ ςτον όροφο.
 φνταξθ όλων των απαραίτθτων μελετϊν που κα ςυνοδεφουν τθ μελζτθ εςωτερικϊν διαρρυκμίςεων.
 Ζκδοςθ όλων των απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν.
Για τθν επιλογι μεταξφ των δφο ανωτζρω ακινιτων κα διενεργθκεί δθμοπραςία ενϊπιον τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Π.Δ.242/1996 (ΦΕΚ 179/τ.Α/7-8-1996), ςφμφωνα με το οποίο ιςχφουν τα
εξισ:
Σρόποσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ
1. Η δθμοπραςία είναι φανερι και προφορικι και διεξάγεται κατά τθν οριςκείςα θμζρα και ϊρα. Η δθμοπραςία
μπορεί να ςυνεχίηεται και πζρα τθσ ϊρασ που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ, εφόςον εξακολουκοφν αδιάκοπα οι
προςφορζσ. Η Οικονομικι επιτροπι αποφαςίηει για τθ ςυνζχιςθ τθσ δθμοπραςίασ και πζρα τθσ οριηόμενθσ ϊρασ, θ
δε απόφαςθ αυτι καταχωρείται ςτα πρακτικά.
2. Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφωνιςεωσ μαηί με το
ονοματεπϊνυμο του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δε
αυτι μεταφζρεται διαδοχικά από τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.
3. Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι πριν τθν
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμοπραςίασ, παρουςιάηοντασ ςχετικό νόμιμο πλθρεξοφςιο ζγγραφο, διαφορετικά
κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό.
4.
Η απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τον αποκλειςμό ενδιαφερομζνου να λάβει μζροσ ςτθ
δθμοπραςία, επειδι δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά.
5. Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα πρακτικά υπογράφονται από τθν Οικονομικι επιτροπι και από τον
τελευταίο πλειοδότθ και τον εγγυθτι του.
6. Η Οικονομικι επιτροπι, εφόςον κρίνει ςυμφζρουςα τθν προςφορά του πλειοδότθ, αποφαςίηει τθν
κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ χωρίσ κακυςτζρθςθ και πάντωσ εντόσ δεκαθμζρου από τθ διενζργειά τθσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ πρακτικοφ τθσ επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που
κατατζκθκαν ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ. 125120/8377/27-5-2020 διακιρυξθ μειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν
μίςκωςθ ακίνθτου για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαϊασ
2. Ζγκριςθ τθσ Ζκκεςθσ Καταλλθλότθτασ (Πρακτικό) τθσ Επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν
ανάδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ του κτθρίου για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ
Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαϊασ, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ και υποχρεϊςεισ του υποψιφιου αναδόχου για τθν
πλθρότθτα και επάρκεια του ακινιτου.
3. Σθν διενζργεια δθμοπραςίασ μεταξφ των δφο προςφερόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του
Π.Δ.242/1996 (ΦΕΚ 179/τ.Α/7-8-1996).
4. Εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ι των Αντιπεριφερειαρχϊν ςτουσ οποίουσ ζχει
ανακζςει, με απόφαςι του, τισ αρμοδιότθτεσ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ
Η δαπάνθ τθσ μίςκωςθσ υπολογίηεται μζχρι του ποςοφ των 1.750,00 ευρϊ μθνιαία, κα βαρφνει τον εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό ζτουσ 2020 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ και ειδικότερα τον Κ..Α.Ε.
Κ.Α.Ε.
02.01.193.0813.01.1231 «Μιςκϊματα κτθρίων κτιρίων (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)».

Παρόντεσ για τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ για τθν μίςκωςθ ακινιτου για τθ ςτζγαςθ του 2 ου Κζντρου
Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ είναι τα μζλθ τθσ επιτροπισ του αρκ. 13
του Π.Δ.242/96 περί μιςκϊςεων (Παναγιϊτθσ ακελλαρόπουλοσ, Ανδρζασ Φίλιασ και Ολυμπία Λόθ)
κακϊσ και οι ενδιαφερόμενοι για τθ μίςκωςθ του ακινιτου, ιτοι: «ΑΧΑΪΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Α.Ε.» και «ΙΩΑΝΝΗ
ΡΟΤΠΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΤΠΑ Ο.Ε.», δια εκπροςϊπων.
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Ο Πρόεδροσ παρζκεςε ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ: α) το πρακτικό τθσ επιτροπισ του άρκρου
13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κατατζκθκαν ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.
125120/8377/27-5-2020 διακιρυξθ μειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν μίςκωςθ ακίνθτου για τθ ςτζγαςθ
του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ, β) τθν Ζκκεςθ
Καταλλθλότθτασ (Πρακτικό) τθσ Επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν ανάδειξθ τθσ
καταλλθλότθτασ του κτθρίου για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ υμβουλευτικισ
Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ και υποχρεϊςεισ του υποψιφιου αναδόχου
για τθν πλθρότθτα και επάρκεια του ακινιτου και τουσ ενθμζρωςε ότι μετά τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ
των φακζλων προςφορϊν από του δφο ενδιαφερόμενουσ, ακολοφκθςε ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και θ ςφνταξθ του πρακτικοφ καταλλθλότθτασ κατόπιν αυτοψίασ από τθν επιτροπι του
αρκρ. 13 του Π.Δ.242/96 περί μιςκϊςεων.

Αφοφ και οι δφο ςυμμετζχοντεσ πλθροφςαν τουσ όρουσ τθσ υπ’αρικμ.125120/8377/27-05-2020
διακιρυξθσ, προςκλικθκαν και παρουςιάςτθκαν ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τθσ επιτροπισ
του αρκρ.13 του Π.Δ242/96, για να ανοιχκοφν οι οικονομικζσ τουσ προςφορζσ, προκειμζνου να
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία και να αναδειχκεί ο μειοδότθσ.

το ςθμείο αυτό ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ και προχϊρθςε ςτο άνοιγμα των
προςφορϊν των δφο ςυμμετεχόντων.
Η πρϊτθ οικονομικι προςφορά που ανοίχκθκε, με βάςθ τον αρικμό πρωτοκόλλου ιταν αυτι τθσ
εταιρείασ «ΑΧΑΪΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Α.Ε.», τθσ οποίασ το περιεχόμενο αφορά ζγγραφο ςτο οποίο εκφράηεται θ
επικυμία και το ενδιαφζρον τθσ για τθν μίςκωςθ του ακινιτου τθσ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ χωρίσ όμωσ να υπάρχει καμία οικονομικι προςφορά ι ποςό ςε € ι άλλθ
αναφορά ςε τίμθμα. Κατά ταφτα θ ωσ άνω εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ – «οικονομικι προςφορά» απορρίφκθκε ομόφωνα ωσ μθ αποδεκτι.

Η δεφτερθ οικονομικι προςφορά που ανοίχκθκε, με βάςθ τον αρικμό πρωτοκόλλου ιταν αυτι τθσ
εταιρείασ «Ι. ΡΟΤΠΑ – Γ. ΡΟΤΠΑ Ο.Ε.» ςτθν οποία αναγράφεται το οικονομικό τίμθμα ςε ευρϊ ανά τ.μ.
ιτοι: 6,90€ για τα 343,70τ.μ. ωφζλιμων χϊρων, όςο δε για τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ (166,32τ.μ.)
προςφζρονται χωρίσ χρζωςθ ςυνεπϊσ το ςυνολικό μθνιαίο κόςτοσ τθσ προςφοράσ ανζρχεται ςτο ποςό
των δφο χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα ενόσ ευρϊ και πενιντα τριϊν λεπτϊν μθνιαίωσ (343,70 * 6,90=
2.371,53€).
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Μθ υπάρχουςασ άλλθσ προςφοράσ και λόγω απόρριψθσ τθσ πρϊτθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ
εταιρείασ «ΑΧΑΪΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Α.Ε.» για τουσ λόγουσ που περιγράφονται παραπάνω, θ οικονομικι
προςφορά τθσ εταιρείασ «Ι.ΡΟΤΠΑ – ΡΟΤΠΑ Ο.Ε.» επιλζγεται ωσ μοναδικι και είναι αποδεκτι. Κατά
ταφτα, θ Επιτροπι ανακθρφςςει τθν εταιρεία «Ι.ΡΟΤΠΑ –ΡΟΤΠΑ Ο.Ε.» ωσ μειοδότθ τθσ μίςκωςθσ,
κλείνοντασ τθν διαδικαςία τθσ δθμοπραςίασ.

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: Ψ8Κ57Λ6-Β07
 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.:171441/11303/09-07-2020

ειςιγθςθ

τθσ

Δ/νςθσ

Οικονομικοφ

–

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν
 Σθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ μεταξφ των δφο προςφερόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 5 του Π.Δ.242/1996 (ΦΕΚ 179/τ.Α/7-8-1996).
 Σθν από 27-07-2020 περιγραφι τθσ διαδικαςίασ από τθν επιτροπι του αρ. 13 του Π.Δ.242/96 περί
μιςκϊςεων και τουσ ςυμμετζχοντεσ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει το πρακτικό τθσ επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για τθν αξιολόγθςθ των

προςφορϊν που κατατζκθκαν ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.:125120/8377/27-5-2020 διακιρυξθ
μειοδοτικισ δθμοπραςίασ για τθν μίςκωςθ ακίνθτου για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ.

2.

Εγκρίνει τθν Ζκκεςθ Καταλλθλότθτασ (Πρακτικό) τθσ Επιτροπισ του άρκρου 13 του Π.Δ. 242/1996

για τθν ανάδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ του κτθρίου για τθ ςτζγαςθ του 2ου Κζντρου Εκπαιδευτικισ
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) Αχαΐασ, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ και υποχρεϊςεισ του
υποψιφιου αναδόχου για τθν πλθρότθτα και επάρκεια του ακινιτου.

3.

Εγκρίνει το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ μεταξφ των δφο προςφερόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ

του άρκρου 5 του Π.Δ.242/1996 (ΦΕΚ 179/τ.Α/7-8-1996), απορρίπτει τθν οικονομικι προςφορά τθσ
εταιρείασ «ΑΧΑΪΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Α.Ε.» για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ
και κατακυρϊνει το αποτζλεςμα αυτισ ςτον μειοδότθ «Ι.ΡΟΤΠΑ –ΡΟΤΠΑ Ο.Ε.» με μθναίο μίςκωμα
2.371,53€.
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4.

Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ι τον Αντιπεριφερειάρχθ ςτον οποίο ζχει

ανακζςει, με απόφαςι του, τισ αρμοδιότθτεσ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ.

Η δαπάνθ τθσ μίςκωςθσ υπολογίηεται μζχρι του ποςοφ των 1.750,00 ευρϊ μθνιαία, κα βαρφνει τον
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2020 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε.
02.01.193.0813.01.1231 «Μιςκϊματα κτθρίων κτιρίων (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)».

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

