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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 182623/1170

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 853/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182621/2470/01-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ

Π.Ε.

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

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 853/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «A) Ζγκριςθ 1ου Πρακτικοφ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικζσ
προδιαγραφζσ) και 2ου Πρακτικοφ (οικονομικζσ προςφορζσ) τθσ επιτροπισ διενζργειασ - αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο
κτίριο του Χρυςόγελου ςτο Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ
χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο, ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative
industries via hubs - CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων»,
προχπολογιςμόσ: 96.521,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Interreg V-A Greece
– Italy 2014-2020» με MIS 5041432/ΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009. Β) Ανάδειξθ προςωρινϊν
αναδόχων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ 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.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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 κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 853/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «A) Ζγκριςθ 1ου
Πρακτικοφ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικζσ προδιαγραφζσ) και 2ου Πρακτικοφ (οικονομικζσ
προςφορζσ) τθσ επιτροπισ διενζργειασ - αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ για τθν «Προμικεια
εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο
Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο
Αγρίνιο, ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων», προχπολογιςμόσ: 96.521,60€
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020» με MIS
5041432/ΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009. Β) Ανάδειξθ προςωρινϊν αναδόχων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182621/2470/01-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ Π.Ε. Αιτ/νίασ 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.87Α'/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β'.
2.Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒ'/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3.Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4.Σισ Διατάξεισ του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/τΑ/1-4-2019) – άρκρο 43 «Σροποποίθςθ διατάξεων του ν.4412/2016
(Α’ 147).
5.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», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
6.Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/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.
7.Σο Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
8.Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
9.Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
10.Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α'/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ279/Α'/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
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11.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.
12.Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑ'/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/τΑ'/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
είναι αρμόδια «για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
μορφισ δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ
τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
13.Σθν υπ' αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου
2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.
4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14.Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
«εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με
τθν υπ' αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και
τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
15.Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με τθν αρ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ.
16.Σθν αρίκμ. 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/05.10.2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων των οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ
17.Σισ 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 υπουργείου Εςωτερικϊν...» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
18.Σθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2021 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία
εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε
νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ : 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του υντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
19.Σθν υπ. αρικμ. 2/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ & Κοινωνικισ
Πολιτικισ Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ» του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα: «Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και υποβολισ προτάςεων εκ μζρουσ τθσ ςτουσ
άξονεσ προτεραιότθτασ 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, κακϊσ και του τρόπου υλοποίθςθσ τουσ (ςφναψθ προγραμματικϊν
ςυμβάςεων) ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόςκλθςθ ςτρατθγικϊν ζργων).
20.Σθν υπ' αρικμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
με τθν οποία εντάχκθκε το ζργο CREATIVE@HUBS ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.), ΑΕΠ 301/6.
21.Σο εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου CREATIVE@HUBS κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των δράςεων και
τον αναλυτικό προχπολογιςμό τουσ.
22.Σθν από 20-08-2019 φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου CREATIVE@HUBS μεταξφ τθσ
ΠΔΕ (επικεφαλισ εταίροσ) και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του προγράμματοσ.
23.Σθν υπ' αρικμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/122092/1354/25-05-2020 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«Οριςμόσ υπαλλιλων τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υλοποίθςθ του εγκρικζντοσ ευρωπαϊκοφ ςτρατθγικοφ ζργου
«CREATIVE@HUBS «Ολιςτικι δικτφωςθ δθμιουργικϊν ΜμΕ μζςω ςυνεργατικϊν χϊρων δθμιουργικϊν
επιχειριςεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ προγράμματοσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 όςο αφορά το πακζτο
εργαςίασ 3 και τθ ςυνεργαςία με το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ για τα πακζτα εργαςίασ 1,2,4,5,6».
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24.Σο υπ' αρικμ. ΠΔΕ/ΔΣΕΠΕΑΙΣ/323152/5749/03-12-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ
με το οποίο διαβιβάςτθκαν ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Π.Ε. Αιτ/νίασ οι αναλυτικζσ περιγραφζσ - τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτα πλαίςια του ζργου CREATIVE@HUBS.
25.Σθν αρικ.84/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ .
26.Σθν αρικ.266/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ .
27.Σο από 12.04.2021 1ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 46334/1003/19-02-2021 όπωσ αυτι ζχει
οριςτεί με τθν υπ’αρικμ. 390/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ το
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
1o ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/46334/1003/19-02-2021, και με κζμα: «Προμικεια εξοπλιςμοφ
για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο Μεςολόγγι β) ςτο
παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο, ςτο πλαίςιο του
ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ
μζςω κερμοκοιτίδων», του προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Με τθν αρικ. 390/2021 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
«Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο
Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο,
ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων», του προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, αποτελοφμενθ από
τουσ:
1.

Πάςτρα Αποςτολία

2.

Χειμϊνασ Βαςίλειοσ

3.

τζφου Λαμπρινι

ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
ωσ Πρόεδροσ
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ , υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
τακτικό μζλοσ
ΠΕ Κοινωνιολόγων , υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ, τακτικό
μζλοσ

Σθν 12θ Απριλίου 2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:30 μ.μ., θ εν λόγω Επιτροπι διενιργθςε τθν
αποςφράγιςθ και ζλεγχο των φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά» των ςυμμετεχόντων
ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν με αρικ.
πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/46334/1003/19-02-2021 Διακιρυξθ, (θλεκτρονικά αποςφραγίςτθκε τθν 12θ Απριλίου 2021,
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00).
Διαπιςτϊκθκε ότι θλεκτρονικά υποβλικθκαν επτά (7) προςφορζσ από τισ κάτωκι εταιρείεσ, εμπρόκεςμα
κατατεκειμζνεσ και πρωτοκολλθμζνεσ ςφμφωνα με τον πίνακα.
Α/
Α

ΕΠΩΝΤΜΙΑ

1.

EXPOFORM ΕΚΘΕΙΑΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ
74964/1306
ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ

2.

ΧΡΘΣΟ ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ

71848/1280

19/03/2021

3.

Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ Α.Β.Ε.Ε.

70623/1274

18/03/2021

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ
23/03/2021
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4.

MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΙΧΑΛΘ ΠΘΧΑ ΚΑΙ ΤΙΟΙ ΟΕ

72970/1288

22/03/2021

5.

Π. & Π. ΣΕΧΝΙΚΘ ΙΚΕ

73347/1292

22/03/2021

6.

ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ ΑΕ

73337/1291

22/03/2021

Χ. & Χ.ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΘ & ΙΑ ΕΕ

ΚΑΣΑΣΕΘΘΚΕ
ΜΟΝΟ
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ

19/03/2021

7.

Ο φυςικοί Φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ - Σεχνικϊν προςφορϊν αρικμικθκαν και
υπογράφθκαν από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ.
Θ Επιτροπι προζβθ ςε πλιρθ ζλεγχο των εγγράφων ςφμφωνα με τα όςα όριηε θ με αρικ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/46334/1003/19-02-2021 Διακιρυξθ, κακϊσ και ςε αντιπαραβολι των εγγράφων του φυςικοφ
φακζλου, που όφειλε ο ςυμμετζχων να υποβάλλει, με αυτά που υποβλικθκαν θλεκτρονικά.
Θ επιτροπι ανζςτειλε τισ ςυνεδριάςεισ τθσ λόγω φπαρξθσ κρουςμάτων covid 19. Κατόπιν ςτθ ςυνεδρίαςθ
τθσ 2ασ Ιουνίου 2021 ηθτικθκαν διευκρινιςεισ επί των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των προςφορϊν των εταιρειϊν
που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό.
Μετά τθν αξιολόγθςθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικϊν προςφορϊν, διαπιςτϊκθκαν
τα παρακάτω:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

EXPOFORM ΕΚΘΕΙΑΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ
ΕΣΑΙΡΙΑ
τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ.
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων
ΧΡΘΣΟ ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ
τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ.
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων
Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ Α.Β.Ε.Ε.
τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ.
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΙΧΑΛΘ Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων
ΠΘΧΑ ΚΑΙ ΤΙΟΙ ΟΕ
τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ.
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων
τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ για τον
τομζα 5 και
Π. & Π. ΣΕΧΝΙΚΘ ΙΚΕ
ΔΕΝ πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν
όρων τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ για
τον τομζα 4
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων
ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ ΑΕ
τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ.
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων
Χ. & Χ.ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΘ & ΙΑ ΕΕ
τθσ με αρικ. πρωτ. 5780/54/11-01-2021 διακιρυξθσ.

Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω θ Επιτροπι:
Α) αποδζχεται τα Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των παρακάτω ςυμμετεχόντων
εταιρειϊν
1. EXPOFORM ΕΚΘΕΙΑΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ
2. ΧΡΘΣΟ ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ
3. Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ Α.Β.Ε.Ε.
4. MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΙΧΑΛΘ ΠΘΧΑ ΚΑΙ ΤΙΟΙ ΟΕ
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5. Π. & Π. ΣΕΧΝΙΚΘ ΙΚΕ
6. ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ ΑΕ
7. Χ. & Χ.ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΘ & ΙΑ ΕΕ
και τθν ςυνζχιςθ ςυμμετοχισ ςτθν Διαγωνιςτικι Διαδικαςία.
Θ επιτροπι ολοκλιρωςε τον ζλεγχο των φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά» των
ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό τθν 29θ Ιουνίου 2021, υπζγραψε το παρόν Πρακτικό ςε τρία (3) αντίγραφα και το
παρζδωςε υπογεγραμμζνο ςτθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ/Σμιμα Προμθκειϊν για τισ περαιτζρω
ενζργειεσ που απαιτοφνται.
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Πάςτρα Αποςτολία
Χειμϊνασ Βαςίλειοσ
τζφου Λαμπρινι
28. Σο από 26.02.2021 2ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν
προςφορϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 46334/1003/19-02-2021 όπωσ αυτι ζχει οριςτεί με τθν υπ’αρικμ.
390/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
2o ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/46334/1003/19-02-2021, και με κζμα: «Προμικεια εξοπλιςμοφ
για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο Μεςολόγγι β) ςτο
παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο, ςτο πλαίςιο του
ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ
μζςω κερμοκοιτίδων», του προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Με τθν αρικ. 390/2021 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
«Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο
Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο,
ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων», του προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, αποτελοφμενθ από
τουσ:
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
ωσ Πρόεδροσ
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ , υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
2.
Χειμϊνασ Βαςίλειοσ
τακτικό μζλοσ
ΠΕ Κοινωνιολόγων , υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ, τακτικό
3.
τζφου Λαμπρινι
μζλοσ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σθν 1θ Ιουλίου 2021, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 09:30 μ.μ., θ εν λόγω Επιτροπι διενιργθςε τθν αποςφράγιςθ
και ζλεγχο τθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν των ςυμμετεχόντων εταιρειϊν ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν με αρικ. πρωτ. 46334/1003/19-02-2021 Διακιρυξθ.
1.

Πάςτρα Αποςτολία
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ΣΜΘΜΑ 1 (ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ)
α/α Επωνυμία
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΤΠΘΡΕΙΕ
1
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ
ΕΤΘΤΝΘ
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΙΧΑΛΘ ΠΘΧΑ ΚΑΙ
2
ΤΙΟΙ ΟΕ
3
Κ ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΒΕΕ
4
ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ,,ΧΡΘΣΟ,ΔΘΜΘΣΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
20.147,00 €
19.557,90 €
14.951,00 €
21.562,00 €

ΣΜΘΜΑ 2 (ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ)
α/α Επωνυμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
1
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΘ & ΙΑ Ο.Ε.
1.020,70 €
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΤΠΘΡΕΙΕ
2
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ 992,00 €
ΕΤΘΤΝΘ
ΣΜΘΜΑ 3 (ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΘ)
α/α Επωνυμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΤΠΘΡΕΙΕ
1
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ 6.997,80 €
ΕΤΘΤΝΘ

ΣΜΘΜΑ 4 (ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ)
α/α Επωνυμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ ΕΠΙ-ΕΙ ΤΣΘΜΑΣΩΝ
1
26.240,00€
ΘΧΟΤΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΘΛ
ΣΜΘΜΑ 5 (ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)
α/α Επωνυμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
1
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΘ & ΙΑ Ο.Ε.
15.480,00 €
Π Π ΣΕΧΝΙΚΘ ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ
2
17.739,55 €
ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Μετά από ςφγκριςθ των τιμϊν των ανωτζρω Πινάκων των Οικονομικϊν προςφορϊν που καταρτιςτικαν με βάςθ
τα ψθφιακά υπογεγραμμζνα ζντυπα των Οικονομικϊν Προςφορϊν θ Επιτροπι διαπίςτωςε τα παρακάτω:
ΣΜΘΜΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

1.

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 1 χωρίσ ΦΠΑ
(ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ)

2.

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 2 χωρίσ ΦΠΑ
(ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ)

3.

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 3 χωρίσ ΦΠΑ
(ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΘ)

4.

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 4 χωρίσ ΦΠΑ
(ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ)

Κ
ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ
ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΒΕΕ
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΤΠΘΡΕΙΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ
ΕΣΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ
ΕΤΘΤΝΘ
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΤΠΘΡΕΙΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ
ΕΣΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ
ΕΤΘΤΝΘ
ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ
ΕΠΙ-ΕΙ
ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΘΧΟΤΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)
14.951,00 €

992,00 €

6.997,80 €

26.240,00 €
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ΘΛ
5

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 4 χωρίσ ΦΠΑ
(ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΘ & ΙΑ Ο.Ε.

15.480,00 €

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
Πάςτρα Αποςτολία
Χειμϊνασ Βαςίλειοσ
τζφου Λαμπρινι
Κατόπιν των ανωτζρω, ειςθγοφμαςτε για :
1.A)«Ζγκριςθ 1ου πρακτικοφ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 46334/1003/19-02-2021, και με κζμα:
«Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο
Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο,
ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων», του προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»
προχπολογιςμοφ 96.521,60 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ .
B) «Ζγκριςθ 2ου πρακτικοφ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν τθσ
Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 46334/1003/19-02-2021, και με κζμα: «Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία
ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το
Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο, ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic
networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων»,
του
προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020» προχπολογιςμοφ 96.521,60 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
Γ) Ανάδειξθ προμθκευτϊν ωσ προςωρινϊν αναδόχων του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ Επιτροπισ.
ΣΜΘΜΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 1
ΓΡΑΦΕΙΟΤ)

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
χωρίσ ΦΠΑ

(ΕΠΙΠΛΑ Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ
ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΒΕΕ
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 2 χωρίσ ΦΠΑ (ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ
ΤΠΘΡΕΙΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ
ΤΚΕΤΕ)
ΕΠΕ
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 3 χωρίσ ΦΠΑ (ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΘ)
ΤΠΘΡΕΙΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ
ΕΠΕ
ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ
ΕΠΙ-ΕΙ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΜΘΜΑ
4
χωρίσ
ΦΠΑ
ΤΣΘΜΑΣΩΝ
ΘΧΟΤ
ΚΑΙ
(ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ)
ΕΙΚΟΝΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 5 χωρίσ ΦΠΑ (ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΘ & ΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)
14.951,00€
992,00€

6,997,80€

26.240,00€
15.480,00€
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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’/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. 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.
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 Σθν

υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182621/2470/01-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ Π.Ε. Αιτ/νίασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
A) i. Εγκρίνει το 1ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ - Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ

με αρικ. πρωτ.

46334/1003/19-02-2021, και με κζμα: «Προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν
χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο
Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο Αγρίνιο, ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic
networking of creative industries via hubs - CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω
κερμοκοιτίδων», του προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020» προχπολογιςμοφ
96.521,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
ii. Εγκρίνει το 2ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ - Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν
προςφορϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 46334/1003/19-02-2021, και με κζμα: «Προμικεια
εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία ςυνεργατικϊν χϊρων (hubs) α) ςτο κτίριο του Χρυςόγελου ςτο
Μεςολόγγι β) ςτο παραχωρθκζν από το Επιμελθτιριο Αιτωλοακαρνανίασ χϊρο ςτα γραφεία του ςτο
Αγρίνιο, ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Holistic networking of creative industries via hubs CREATIVE@HUBs» - «Ολιςτικι δικτφωςθ ΜμΕ μζςω κερμοκοιτίδων», του προγράμματοσ Interreg V-A
Greece – Italy 2014-2020» προχπολογιςμοφ 96.521,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινοφσ αναδόχουσ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ Επιτροπισ
τουσ κάτωκι οικονομικοφσ φορείσ:
ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑ 1 χωρίσ ΦΠΑ
(ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑ
(ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ)

2

χωρίσ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑ 3 χωρίσ ΦΠΑ
(ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ)
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΜΗΜΑ

4

χωρίσ

Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΒΕΕ
EXPOFORM
ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΦΠΑ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ
ΕΠΕ
EXPOFORM ΕΚΘΕΙΑΚΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ
ΕΠΕ
ΦΠΑ ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ
ΕΠΙ-ΕΙ

ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)
14.951,00€
992,00€
6,997,80€

26.240,00€
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(ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑ 5 χωρίσ
(ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΕΙΚΟΝΑ

ΗΧΟΤ

ΚΑΙ

ΦΠΑ
& Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΣΗ & ΙΑ Ο.Ε. 15.480,00€

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

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

ελίδα 12 από 12

