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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 21 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 290285/1845

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1273/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 289425/7096/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1273/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ αρικ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (με ΑΔΑΜ: 21SYMV008987247) υπογραφείςασ ςφμβαςθσ
μεταξφ τθσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/Π.Ε. ΗΛΕΙΑ και τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Κ.
ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για τθν «Προμικεια
ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου
“Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy
2014-2020”, για το ΣΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ», ςυμβατικόσ προχπολογιςμόσ: 14.123,60€ (με
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Interreg V-A
Greece – Italy 2014-2020»/ΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6Α7Υ7Λ6-Λ0Ρ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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 1273/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
τροποποίθςθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ αρικ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (με
ΑΔΑΜ: 21SYMV008987247) υπογραφείςασ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/Π.Ε.
ΗΛΕΙΑ και τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για τθν «Προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του
Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs
– CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, για το ΣΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ»,
ςυμβατικόσ προχπολογιςμόσ: 14.123,60€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Διακρατικό Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»/ΑΕΠ 301/6, κ.ε.:
2019ΕΠ30160009».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 289425/7096/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ 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/τΒϋ/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)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/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 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει..
6. 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.
7. 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.
8. 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
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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.
9. Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» όπωσ
τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/236275/4503/26-08-2021 (ΦΕΚ 721/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./02-092021) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
10.
Σθν αρικμ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία τροποποιικθκε θ υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν», 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 και διαγωνιςμϊν, για
ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και
αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.
12. Σθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ 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.
13. 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).
14. 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.
15. Σο εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου CREATIVE@HUBS κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των δράςεων και
τον αναλυτικό προχπολογιςμό τουσ.
16. Σθν από 20-08-2019 φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου CREATIVE@HUBS μεταξφ τθσ
ΠΔΕ (επικεφαλισ εταίροσ) και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του προγράμματοσ.
17. 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».
18. Σο υπ’ αρικμ. 170662/2573/06-08-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ με το οποίο
διαβιβάςτθκαν ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Π.Ε. Θλείασ οι αναλυτικζσ περιγραφζσ – τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτα πλαίςια του ζργου CREATIVE@HUBS.
19. Σθν αρ. 918/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα: «Α) Ζγκριςθ των όρων
διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ
του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative industries
via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προχπολογιςμοφ 189.261,20 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ και Β) υγκρότθςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ»
20. Σθν αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/227657/4829/17-09-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007325440) Διακιρυξθ ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, με αρικμό ςυςτιματοσ 96867, για τθν «προμικεια ειδϊν για τθν
ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative
industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προχπολογιςμοφ 189.261,20
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ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ»
21. Σθν αρ. 1469/2020 (ΑΔΑ:ΨΗΚ17Λ6-ΑΔΜ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. ςχετικά με τθν
ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ «προμικεια ειδϊν για τθν
ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative
industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020» και τθν κιρυξθ ωσ άγονθσ τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το ΣΜΘΜΑ 1, όπου κρίκθκε ότι οι προςφορζσ που κατατζκθκαν δεν πλθροφςαν
τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και για το ΣΜΘΜΑ 3 , όπου δεν κατατζκθκε καμία προςφορά, του εν λόγω
διαγωνιςμοφ.
22. Σο υπ’ αρικμ. 500/9/19-01-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Θλείασ με το οποίο
διαβιβάςτθκαν ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Π.Ε. Θλείασ τα τροποποιθμζνα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
προσ προμικεια ειδϊν του ΣΜΘΜΑΣΟ 1 του Διαγωνιςμοφ ςτα πλαίςια του ζργου CREATIVE@HUBS.
23. Σθν αρικ. 125/2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΠ7Λ6-Ο6Γ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε με κζμα: «Α)
Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «προμικεια ειδϊν για
τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of
creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 (για το ΣΜΘΜΑ 1 με
τροποποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των προσ προμικεια ειδϊν και για το ΣΜΘΜΑ 3, τα οποία
κθρφχκθκαν άγονα ) προχπολογιςμοφ 29.524,40 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ» Β) υγκρότθςθ τθσ
επιτροπισ διαγωνιςμοφ».
24. Σθν αρικ. ΠΔΕΔΔΟΠΕΘ/36624/964/18-02-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008156941) Διακιρυξθ Επαναλθπτικισ
Διαδικαςίασ Ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με τίτλο: «Προμικεια ειδϊν για τθν
ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative
industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020” Για τα ΣΜΘΜΑΣΑ 1 & 3 (του με
αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/227657/4829 Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ) προχπολογιςμοφ 29.524,40 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ».
25. Σθν υπ’ αρικμ. 822/2021 (ΑΔΑ: ΨΞ6Ω7Λ6-5ΧΨ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Α. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 4 (δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ) τθσ Επιτροπισ
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια ειδϊν για
τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of
creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020” για τα ΣΜΘΜΑΣΑ 1 & 3,
προχπολογιςμόσ: 29.524,40 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: – Interreg V-A Greece – Italy
2014-2020/ΑΕΠ 301/6, κ.ε :2019ΕΠ3010009. Β. Ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων».
26. Σθν με αρικ. Πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/210937/5260/27-07-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008987247) ςφμβαςθ με
τθν «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για τθν «Προμικεια
ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic
networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ 14.123,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α για το ΣΜΘΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ» και
ειδικότερα το άρκρο 2 αυτισ «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ» ςτο οποίο αναφζρεται ότι: «Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, λιγει ςε τρεισ μινεσ και ςε κάκε περίπτωςθ μετά τθν ποςοτικιποιοτικι παραλαβι των ειδϊν»
27. Σο με αρικ. πρωτ. 288798/7070/13-10-2021 αίτθμα τθσ «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», για 2 μθνθ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, επικαλοφμενθ ότι «…..θ αγορά των
πρϊτων υλϊν αντιμετωπίηει τεράςτιεσ δυςκολίεσ όπωσ ςοβαρζσ ελλείψεισ, ανατιμιςεισ και μεγάλεσ
κακυςτεριςεισ ςτισ παραδόςεισ, ειδικά ςε υλικά ειςαγωγισ όπωσ είναι οι μελαμίνεσ, θ λαμαρίνα και τα
εξαρτιματα των κακιςμάτων. Λόγω των παραπάνω, τα οποία δεν είναι υπαιτιότθτα τθσ εταιρίασ μασ, δεν είναι
εφικτι θ παράδοςθ του ςυνόλου των ειδϊν εντόσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου».
28. Σο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 ν.4782/2021
29. Σο από 13/10/2021 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αναφζρει:
«Θ Επιτροπι Παραλαβισ των πάςθσ φφςεωσ Τλικϊν που ςυγκροτικθκε με τθν αρικ. πρωτ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/0701-2021 (ΑΔΑ: 60637Λ6-Τ6) Απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ ΠΕ Θλείασ αποτελοφμενθ από τουσ :
1. Γραμματικοποφλου Μαρίνα
2. ιγοφρου Φωτεινι
3. Ρθγοποφλου Ευγενία
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ςυνεδρίαςε ςτισ 13/10/2021 προκειμζνου να εξετάςει το αίτθμα τθσ αναδόχου εταιρείασ με τθν επωνυμία «Κ.
ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», περί δίμθνθσ παράταςθσ τθσ
ςφμβαςθσ με ΑΔΑΜ:21SYMV008987247 για τθν «Προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του
Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs –
CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 14.123,60 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α για το ΣΜΘΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ».
Κατά τθ ςυνεδρίαςι τθσ και προκειμζνου να γνωμοδοτιςει ςχετικά θ επιτροπι ζλαβε υπόψθ τθσ:
1. 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)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και
ιδιαίτερα τα άρκρα 206 «Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν» και 132 «Σροποποίθςθ των ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά
τουσ.
2. Σθν υπ’ αρικμ ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/227657/4829/17-9-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC07325440) Διακιρυξθ Ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με τίτλο «προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του
Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs –
CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, προχπολογιςμοφ 189.261,20€ ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Π.Α, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
3. Σθν αρικ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/210937/5260/27-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008987247) φμβαςθ τθσ
ΠΔΕ/Π.Ε Θλείασ με τθν «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»,
για τθν «Προμικεια ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του
ζργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 20142020”, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 14.123,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α για το ΣΜΘΜΑ 1:
«ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ» με χρονικι διάρκεια τριϊν μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ.
4. Σο με αρικ. πρωτ. 288798/7070/13-10-2021 αίτθμα τθσ «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», για 2 μθνθ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, επικαλοφμενθ ότι «…..θ αγορά των
πρϊτων υλϊν αντιμετωπίηει τεράςτιεσ δυςκολίεσ όπωσ ςοβαρζσ ελλείψεισ, ανατιμιςεισ και μεγάλεσ
κακυςτεριςεισ ςτισ παραδόςεισ, ειδικά ςε υλικά ειςαγωγισ όπωσ είναι οι μελαμίνεσ, θ λαμαρίνα και τα
εξαρτιματα των κακιςμάτων. Λόγω των παραπάνω, τα οποία δεν είναι υπαιτιότθτα τθσ εταιρίασ μασ, δεν είναι
εφικτι θ παράδοςθ του ςυνόλου των ειδϊν εντόσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου».
5. Σο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 ν.4782/2021 «….. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ
παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι
όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό
χρόνο παράδοςθσ.»
6. Σθν περ. ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του ν4412/2016 «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων» ςφμφωνα με το οποίο οι
ςυμβάςεισ μποροφν να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ εφόςον οι εν λόγω
τροποποιιςεισ δεν είναι ουςιϊδεισ
7. Σο γεγονόσ ότι το αίτθμα κατατζκθκε πριν τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και θ μθ παράδοςθ των υλικϊν
δεν είναι υπαιτιότθτα του αναδόχου
Κατά τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ παράταςθσ θ επιτροπι διαπίςτωςε τα ακόλουκα:
1. Θ εταιρεία υπζβαλε εμπρόκεςμα αίτθμα παράταςθσ κακότι ςτο άρκρο 5 τθσ ςχετικισ υπογραφείςασ
ςφμβαςθσ προβλζπεται ότι ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ
λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Θ
εταιρεία ςτθν αίτθςι τθσ αναφζρει τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ςτθν αγορά των πρϊτων υλϊν λόγω
ςοβαρϊν ελλείψεων, ανατιμιςεων και μεγάλων κακυςτεριςεων ςτισ παραδόςεισ, ειδικά ςε υλικά ειςαγωγισ
όπωσ είναι οι μελαμίνεσ, θ λαμαρίνα και τα εξαρτιματα των κακιςμάτων και δθλϊνει ότι κα ολοκλθρϊςει τθν
προμικεια μζχρι τθν 27θ/12/2021. Θ διάρκεια τθσ αιτθκείςασ παράταςθσ δεν υπερβαίνει τον αρχικό ςυμβατικό
χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν.
2. Σθροφνται οι όροι του άρκρου 132 του Ν. 4412/16 περί τροποποίθςθσ των ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ,
δεδομζνου ότι θ παράταςθ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τροποποίθςθ του φυςικοφ και του οικονομικοφ
αντικειμζνου κεωρείται μθ ουςιϊδθσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1 περ. ε του ανωτζρω άρκρου.
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Δοκζντων των ανωτζρω, θ επιτροπι διαπιςτϊνει ότι τθροφνται οι όροι των άρκρων 206 και 132 του Ν. 4412/16
και ειςθγείται ομόφωνα τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προαναφερκείςασ ςφμβαςθσ για δφο
μινεσ και ζωσ 27/12/2021 χωρίσ τθν επιβολι κυρϊςεων, κακότι θ κακυςτζρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ των
ςυμβατικϊν υλικϊν δεν είναι υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου εταιρείασ.»
Ειςθγείται
1. Σθν
τροποποίθςθ
του
άρκρου
2
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΜΒΑΘ»,
τθσ
αρικ.
πρωτ.
οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/210937/5260/27-07-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008987247) υπογραφείςασ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΛΕΙΑ και τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Κ.
ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για τθν «Προμικεια ειδϊν για
τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου “Holistic networking of
creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ 14.123,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α για το ΣΜΘΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ», ωσ
εξισ: «Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, και λιγει ςτισ 27/12/2021 και ςε κάκε
περίπτωςθ μετά τθν ποςοτικι-ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν.»
2. Σθν μθ επιβολι κυρϊςεων, κακότι θ κακυςτζρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ των ςυμβατικϊν υλικϊν δεν είναι
υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου εταιρείασ.
3. Σθν εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Θλείασ για τθν υπογραφι τθσ τροποποίθςθσ τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Ντοά Δθμιτριο – Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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.
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 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.: 289425/7096/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τθν τροποποίθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ (άρκρο 2 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΜΒΑΗ») τθσ αρικ. πρωτ.:
οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (με ΑΔΑΜ: 21SYMV008987247) υπογραφείςασ ςφμβαςθσ
μεταξφ τθσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/Π.Ε. ΗΛΕΙΑ και τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Κ.
ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» για τθν «Προμικεια
ειδϊν για τθν ανακαίνιςθ του ιςογείου του Διοικθτθρίου τθσ Π.Ε. Ηλείασ ςτο πλαίςιο του ζργου
“Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy
2014-2020”, για το ΣΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ», ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ 14.123,60€ (με
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Interreg V-A
Greece – Italy 2014-2020»/ΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009, ωσ εξισ: «Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει ςτισ 27/12/2021 και ςε κάκε περίπτωςθ μετά τθν
ποςοτικι-ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν».

Β) Εγκρίνει τθν μθ επιβολι κυρϊςεων, κακότι θ κακυςτζρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ των ςυμβατικϊν
υλικϊν δεν είναι υπαιτιότθτα τθσ αναδόχου εταιρείασ.
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Γ) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υπογραφι τθσ τροποποίθςθσ
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

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 9 από 9

