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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 24 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ:49329/294
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 208/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:49328/3127/23-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 208/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν
του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ με τίτλο: «Προϊκθςθ οίνων ποιότθτασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Σρίτεσ Χϊρεσ
(Ιαπωνία, Κορζα)», ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.485.314,16€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 10/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Φεβρουαρίου θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:49804/298/24-02-2021 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.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηαν αν και νόμιμα προςκλικθκαν ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ και το μζλοσ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ ενθμζρωςε το ςϊμα και ομόφωνα εγκρίκθκε το
κατεπείγον τθσ ςυνεδρίαςθσ και εν ςυνεχεία κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 208/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ του προγράμματοσ με τίτλο:
«Προϊκθςθ οίνων ποιότθτασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Σρίτεσ Χϊρεσ (Ιαπωνία, Κορζα)»,
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 1.485.314,16€ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει
τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 49328/3127/23-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη :
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ
και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
7. Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
8. Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
9. Σην υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
10. Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
11. Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
12. Tισ διατάξεισ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ των Δήμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ
περιφερειϊν».
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13. Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Τπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το χρηματικό

ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
14. Σην αριθμ. 186/2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη του
Προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ
προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςη του
ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
15. Σην υπ’αρίθ. 113/2020 (ΑΔΑ:6Σ4Ρ7Λ6-4ΩΠ) απόφαςη τησ Επιτροπήσ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ
Πολιτικήσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία εγκρίνεται η υποβολή
προγράμματοσ με τίτλο: «Πρόγραμμα προϊθηςησ οίνων ποιότητασ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε Σρίτεσ
Χϊρεσ (Ιαπωνία, Νότιο Κορζα)» και υπογραφήσ ςχετικοφ ςυμφϊνου ςυνεργαςίασ με Επιμελητήρια Αχαΐασ και
Θλείασ
16. Σην υπ’αρίθ. 1122/253271/12-10-2020 Απόφαςη τησ Προϊςταμζνησ Γενικήσ Διεφθυνςησ Σροφίμων, Γενικήσ
Διεφθυνςησ Προϊθηςησ Γεωργικϊν Προϊοντων, Τπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και τροφίμων για την ζγκριςη
τησ με αριθ. πρωτ. 1122/253271/14-9-2020 αίτηςησ ςτήριξησ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για την
υλοποίηςη του ωσ άνω προγράμματοσ
17. Σην αριθμ. 1338/2020 απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «α) Ζγκριςη όρων διακήρυξησ για την
επιλογή εκτελεςτικοφ φορζα προγράμματοσ «ΠΡΟΩΘΘΘ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Ε
ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ), Β) ςυγκρότηςη επιτροπήσ αξιολόγηςησ προςφορϊν»
18. Σην αριθμ. 1370/2020 απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «α) Ζγκριςη αποδοχήσ
χρηματοδότηςησ από το Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Σροφίμων για την υλοποίηςη του ζργου
«ΠΡΟΩΘΘΘ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ),
προχπολογιςμοφ :1.870.760,33 και χρηματοδότηςη ΑΕ: 082/2 ΠΔΕ ΤΠΑΑΣ»
19. Σην αριθμ. 68/2021 απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «Επικαιροποίηςη των όρων τησ
διακήρυξησ για την επιλογή εκτελεςτικοφ φορζα προγράμματοσ «ΠΡΟΩΘΘΘ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ) τησ προςωρινήσ ζνωςησ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ –
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΧΑΪΑ - ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΛΕΙΑ»
φμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 31589/2213/5-2-2021 διακήρυξη ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των
ορίων για την επιλογή αναδόχου υλοποίηςησ του προγράμματοσ με τίτλο: «Προϊθηςη οίνων ποιότητασ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε Σρίτεσ Χϊρεσ (Ιαπωνία, Κορζα)», ςυνολικήσ προχπολογιςθείςασ δαπάνησ μζχρι
του ποςοφ των 1.485.314,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακφρωςησ την κριτήριο
κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφοράσ, βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ
– τιμήσ για το ςφνολο των υπηρεςιϊν, η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν είναι η 26/02/2021 και
ϊρα 15:00 και ςυνεπακόλουθα η ημερομηνία αποςφράγιςησ των προςφορϊν η 04/03/2021 και ϊρα 10:00 π.μ.
τισ απαιτήςεισ δημοςιότητασ τησ περίληψησ (προκήρυξησ) τησ ανωτζρω διακήρυξησ προβλεπόταν, μεταξφ
άλλων, η δημοςίευςη τησ ςε δφο (2) εφημερίδεσ πανελλήνιασ κυκλοφορίασ είκοςι (20) μζρεσ πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν. Παρότι ςτάλθηκε η εντολή δημοςίευςησ ςε δφο εφημερίδεσ
πανελλήνιασ κυκλοφορίασ, η μία εξ αυτϊν δεν δημοςίευςε την περίληψη τησ διακήρυξησ.
Ωσ εκ τοφτου, και προκειμζνου να ικανοποιηθεί η ανωτζρω απαίτηςη δημοςίευςησ, προτείνεται η παράταςη τησ
καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορϊν μζχρι και την 17/03/2021 και ϊρα 15:00. υνεπακόλουθα η
αποςφράγιςη των προςφορϊν θα πραγματοποιηθεί τζςςερισ εργάςιμεσ ημζρεσ μετά δηλ. την 23/03/2021 και
ϊρα 10:00 π.μ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την:
Ζγκριςη παράταςησ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορϊν του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου υλοποίηςησ του προγράμματοσ με τίτλο: «Προϊθηςη
οίνων ποιότητασ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε Σρίτεσ Χϊρεσ (Ιαπωνία, Κορζα)», ςυνολικήσ
προχπολογιςθείςασ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ των 1.485.314,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακφρωςησ την κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφοράσ, βάςει τησ
βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ για το ςφνολο των υπηρεςιϊν, μζχρι και την 17/03/2021 και ϊρα 15:00.
υνεπακόλουθα η αποςφράγιςη των προςφορϊν θα πραγματοποιηθεί τζςςερισ εργάςιμεσ ημζρεσ μετά δηλ. την
23/03/2021 και ϊρα 10:00 π.μ.
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ΑΔΑ: ΩΥ6Υ7Λ6-8ΣΞ
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 49328/3127/23-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
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ΑΔΑ: ΩΥ6Υ7Λ6-8ΣΞ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
με τίτλο: «Προϊκθςθ οίνων ποιότθτασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Σρίτεσ Χϊρεσ (Ιαπωνία,
Κορζα)»,

ςυνολικισ

προχπολογιςκείςασ

δαπάνθσ

μζχρι

του

ποςοφ

των

1.485.314,16€

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν, μζχρι
και τθν 17/03/2021 και ϊρα 15:00 κακϊσ και τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, θ οποία
κα πραγματοποιθκεί τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά δθλ. τθν 23/03/2021 και ϊρα 10:00 π.μ., για τον
αναφερόμενο ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγο.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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