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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14
14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/114784/616/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα
και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αποστολή ειδικής όχλησης της παρ. 2 του άρθρου 203 του
Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην ανάδοχο «Π&Π Τεχνική ΙΚΕ» στα πλαίσια της αρ.
264778/6576/23-09-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042), η οποία έχει τροποποιηθεί με την
αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) σύμβαση για την «Προμήθεια ειδών για
την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic
networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”,
για το ΤΜΗΜΑ 5: «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», συνολικής δαπάνης: 68.771,14 (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECEITALY PROGRAMME 2014-2020 με ΟΠΣ 5041432 / Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 301-6,
κ.ε.:2019ΕΠ30160009».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/105561/2276/12-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες
ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει..
6. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
7. Την υπ’ αρίθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των
αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου
2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του
Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά
της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την 143/2019 (10η Συνεδρίαση την 01.09.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
«εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν.
3852/2010)» Με την υπ’ αρίθ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/236275/4503/26-08-2021 (ΦΕΚ 721/τ΄
Υ.Ο.Δ.Δ./02-09-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
10. Την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β΄/5-10-2020) απόφαση περί μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ
3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών…» που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για
έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
12. Την υπ. αριθμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021,
η οποία, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1ΦΨΥΖ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
13. Την υπ. αριθμ. 2/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους
άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων).
14. Την υπ’ αριθμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο CREATIVE@HUBS στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
ΣΑΕΠ 301/6.
15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου CREATIVE@HUBS καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων
και τον αναλυτικό προϋπολογισμό τους.
16. Την από 20-08-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου CREATIVE@HUBS μεταξύ της
ΠΔΕ (επικεφαλής εταίρος) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
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17. Την υπ’ αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/122092/1354/25-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με
θέμα: «Ορισμός υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του εγκριθέντος ευρωπαϊκού στρατηγικού έργου
«CREATIVE@HUBS «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών
επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 όσο αφορά το
πακέτο εργασίας 3 και τη συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για τα πακέτα εργασίας 1,2,4,5,6».
18. Το υπ’ αριθμ. 170662/2573/06-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο
διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας οι αναλυτικές περιγραφές – τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών στα πλαίσια του έργου CREATIVE@HUBS.
19. Την αρ. 918/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση
του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries
via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προϋπολογισμού 189.261,20 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής και Β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού»
20. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/227657/4829/17-09-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007325440) Διακήρυξη ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αριθμό συστήματος 96867, για την «προμήθεια ειδών για την
ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of
creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προϋπολογισμού
189.261,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
21. Την με αριθ. Πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/264778/6576/23-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042) Σύμβαση
της ΠΔΕ/Π.Ε Ηλείας με την εταιρεία «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του
ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via
hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού έως 68.771,14
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το ΤΜΗΜΑ 5: «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».
22. Tην με αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.
23. Το από 11/04/2022 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Η Επιτροπή Παραλαβής των πάσης φύσεως υλικών που συγκροτήθηκε με την αριθ.
πρωτ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/07-01-2021 (ΑΔΑ: 60637Λ6-ΣΥ6) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας
αποτελούμενη από τους :
1. Γραμματικοπούλου Μαρίνα
2. Σιγούρου Φωτεινή
3. Ρηγοπούλου Ευγενία
συνεδρίασε την 11/04/2022 ημέρα Δευτέρα μετά την 357/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΔΥ07Λ6-ΛΙΨ) με την οποία δεν εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Αναδόχου
εταιρείας «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» σχετικά με τη χορήγηση παράτασης και αντικατάστασης συμβατικών ειδών
στα πλαίσια εκτέλεσης της αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042), η οποία είχε
τροποποιηθεί με την αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) σύμβαση.
Δεδομένων των ανωτέρω, η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ειδών ήταν η 22/03/2022 και τα είδη που
θα έπρεπε βάσει της σύμβασης να παραδοθούν ήταν τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα:
Μονάδα
α/α
Είδος
Προσφερόμενο είδος
Ποσότητα
Μέτρησης
Ε1

Projector

EPSON EB- L200F

τεμ.

2

Ε2

Ασύρματο μικρόφωνο

AKG μοντέλο DMS 300

τεμ.

4

τεμ.

1

Ε3

Βιντεοπροβολέας Μεγάλου
EPSON EB-PU1007
Συνεδριακού και επίτοιχη
συνοδευόμενο από
βάση
συσκευή Kramer VP-734
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Ε4

Επιτραπέζιο μικρόφωνο
προέδρου

VISSONIC μοντέλο VISDVC-T CLEACON SERIES

τεμ.

3

Ε5

Επιτραπέζιο μικρόφωνο
συνέδρου

VISSONIC μοντέλο VISDVD-T CLEACON SERIES

τεμ.

77

Ε6

Ηχεία

JBL μοντέλο 29AV-1

τεμ.

6

τεμ.

2

τεμ.

2

τεμ.

1

Ε7

Καταγραφικό πρακτικών

Ε8

Κεντρική μονάδα
μικροφωνικού συστήματος

Ε9

Κονσόλα ήχου Μεγάλου
Συνεδριακού

TASCAM μοντέλο SSR250N συνοδευόμενο
από χειριστήριο RC-3F
FOOT SWITCH
VISSONIC μοντέλο VISDCP2000-D
συνοδευόμενο από
λογισμικό voting
management VISCLEACON VOTE
SOUNDCRAFT μοντέλο
Si IMPACT

Ε10

Κονσόλα ήχου μικρού
συνεδριακού

SOUNDCRAFT μοντέλο
SIGNATURE 16

τεμ.

1

Ε11

Μίκτης πηγών AV

WYRESTORM μοντέλο
SIMX-0606-H2A

τεμ.

1

Ε12

Οθόνη 75in με επίτοιχη βάση

τεμ.

1

Ε13

Οθόνη Προβολής 240x180 με
τρίποδο

τεμ.

2

Ε14

Σύστημα Ενισχυτή Ήχου

τεμ.

1

Ε15

AV Panels - Monitors (για
προεδρείο και αίθουσα
ελέγχου)

τεμ.

3

SAMSUNG μοντέλο
QMR 75R
ΟΕΜ μοντέλο TPS120/4:3
CROWN μοντέλο XTI1002
AOC μοντέλο 22E1Q

Η επιτροπή με το από 05/04/2022 πρακτικό της παρέλαβε τα κάτωθι είδη και ποσότητες:
Α/Α
Τιμή
Προσφερόμενο
Συμβατικο
Είδος
Ποσότητα
μονάδας
Είδος
ύ Είδους
χωρίς ΦΠΑ
Ε1
Projector
EPSON EB- L200F
2
1.066,80€
Ασύρματο
AKG μοντέλο DMS
Ε2
3
422,00€
Μικρόφωνο
300
Ε6
Ηχεία
JBL μοντέλο 29AV-1
6
570,00€
Κονσόλα ήχου
SOUNDCRAFT
Ε10
μικρού
μοντέλο SIGNATURE
1
519,00€
συνεδριακού
16
Οθόνη Προβολής
ΟΕΜ μοντέλο
Ε13
240x180 με
2
80,00€
TPS-120/4:3
τρίποδο
Σύστημα
CROWN μοντέλο
Ε14
1
520,00€
Ενισχυτή Ήχου
XTI-1002
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο με ΦΠΑ (24%)

Τιμή
χωρίς ΦΠΑ
2.133,60€
1.266,00€
3.420,00€
519,00€

160,00€
520,00€
8.018,60€
9.943,06€
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Η επιτροπή στη σημερινή συνεδρίασή της, αντιπαραβάλλοντας τα παραληφθέντα είδη και ποσότητες με τα
αντίστοιχα της σύμβασης, διαπίστωσε ότι τα παρακάτω είδη και ποσότητες δεν παραδόθηκαν από τον ανάδοχο
εντός του συμβατικού χρόνου και της χορηγηθείσας παράτασης:
Μονάδα
α/α
Είδος
Προσφερόμενο είδος
Ποσότητα
Μέτρησης
Ε2

Ασύρματο μικρόφωνο

AKG μοντέλο DMS 300

τεμ.

1

Ε3

Βιντεοπροβολέας
Μεγάλου
Συνεδριακού και
επίτοιχη βάση

EPSON EB-PU1007
συνοδευόμενο από
συσκευή Kramer VP-734

τεμ.

1

Ε4

Επιτραπέζιο
μικρόφωνο προέδρου

VISSONIC μοντέλο VISDVC-T CLEACON SERIES

τεμ.

3

Ε5

Επιτραπέζιο
μικρόφωνο συνέδρου

VISSONIC μοντέλο VISDVD-T CLEACON SERIES

τεμ.

77

Ε7

Καταγραφικό
πρακτικών

τεμ.

2

Ε8

Κεντρική μονάδα
μικροφωνικού
συστήματος

τεμ.

2

Ε9

Κονσόλα ήχου
Μεγάλου
Συνεδριακού

τεμ.

1

Ε11

Μίκτης πηγών AV

WYRESTORM μοντέλο
SIMX-0606-H2A

τεμ.

1

Ε12

Οθόνη 75in με
επίτοιχη βάση

SAMSUNG μοντέλο
QMR 75R

τεμ.

1

Ε15

AV Panels - Monitors
(για προεδρείο και
αίθουσα ελέγχου)

AOC μοντέλο 22E1Q

τεμ.

3

TASCAM μοντέλο SSR250N συνοδευόμενο
από χειριστήριο RC-3F
FOOT SWITCH
VISSONIC μοντέλο VISDCP2000-D
συνοδευόμενο από
λογισμικό voting
management VISCLEACON VOTE
SOUNDCRAFT μοντέλο Si
IMPACT

Στην παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αναγράφεται ότι:
«Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: …….
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν
αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου
παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2»
Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρει ότι:
«Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος,
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με
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την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα:
Την αποστολή στην Π&Π Τεχνική ΙΚΕ της ειδικής όχλησης της παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16, καθότι θα
πρέπει να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσής της βάσει της παρ. 1γ του άρθρου 203 του Ν. 4412/16. Προτείνει να
δοθεί διορία 40 ημερών στον ανάδοχο (από την κοινοποίηση σε αυτόν της όχλησης) προκειμένου να παραδώσει
τα συμβατικά είδη που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στην περίπτωση που τα παραδώσει θα πρέπει
κατ’ αναλογία των αναγραφόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 207 να του επιβληθεί πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ αυτών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παραδώσει τα είδη εντός της ανωτέρω
διορίας, θα συνεχιστεί η διαδικασία έκπτωσής του σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αρ. 203 του Ν. 4412/16.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Μον.
α/α
Είδος
Προσφερόμενο είδος
Ποσότητα
Μέτρησης
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε7

Ε8
Ε9
Ε11
Ε12
Ε15

Ασύρματο μικρόφωνο

AKG μοντέλο DMS 300

Βιντεοπροβολέας Μεγάλου
EPSON EB-PU1007 μαζί με τη
Συνεδριακού και επίτοιχη βάση συσκευή Kramer VP-734
Επιτραπέζιο μικρόφωνο
VISSONIC μοντέλο VIS-DVC-T
προέδρου
CLEACON SERIES
Επιτραπέζιο μικρόφωνο
VISSONIC μοντέλο VIS-DVD-T
συνέδρου
CLEACON SERIES
TASCAM μοντέλο SS-R250N
Καταγραφικό πρακτικών
συνοδευόμενο από
χειριστήριο
VISSONIC
μοντέλο
VISRC-3F FOOT
SWITCH
Κεντρική μονάδα
DCP2000-D συνοδευόμενο
μικροφωνικού συστήματος
από λογισμικό voting
management VIS-CLEACON
Κονσόλα ήχου Μεγάλου
SOUNDCRAFT
μοντέλο Si
VOTE
Συνεδριακού
IMPACT
WYRESTORM μοντέλο SIMXΜίκτης πηγών AV
0606-H2A
Οθόνη 75in με επίτοιχη βάση SAMSUNG μοντέλο QMR 75R
AV Panels - Monitors (για
AOC μοντέλο 22E1Q
προεδρείο και αίθουσα
ελέγχου)

τεμ. 1
τεμ. 1
τεμ. 3
τεμ. 77
τεμ. 2

τεμ. 2
τεμ. 1
τεμ. 1
τεμ. 1
τεμ. 3

Εισηγείται :
Την έγκριση του από 11/04/2022 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και την αποστολή στην Π&Π Τεχνική ΙΚΕ
της ειδικής όχλησης της παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16, καθότι δεν παρέδωσε όλα τα προβλεπόμενα
από την με αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042) και την τροποποίησή της
(ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) συμβατικά είδη εντός της απαιτούμενης προθεσμίας και συνεπώς θα πρέπει να
κινηθεί η διαδικασία έκπτωσής της βάσει της παρ. 1γ του άρθρου 203 του Ν. 4412/16. Η ειδική όχληση θα δίνει
διορία 40 ημερών στον ανάδοχο (από την κοινοποίηση σε αυτόν της όχλησης) προκειμένου να παραδώσει τα
συμβατικά είδη που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στην περίπτωση που τα παραδώσει θα πρέπει κατ’
αναλογία των αναγραφόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 207 να του επιβληθεί πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ αυτών. Σε περίπτωση που δεν τα παραδώσει εντός της παραπάνω διορίας θα πρέπει να
κηρυχθεί έκπτωτος με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μονάδα Ποσότητ
α/α
Είδος
Προσφερόμενο είδος
Μέτρησης
α
Ε2

Ασύρματο μικρόφωνο

Ε3

Βιντεοπροβολέας Μεγάλου
Συνεδριακού και επίτοιχη βάση

Ε4
Ε5
Ε7

Ε8
Ε9

AKG μοντέλο DMS 300

τεμ.

EPSON EB-PU1007 μαζί με τη
τεμ.
συσκευή Kramer VP-734
VISSONIC μοντέλο VIS-DVC-T
Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου
τεμ.
CLEACON SERIES
VISSONIC μοντέλο VIS-DVD-T
Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου
τεμ.
CLEACON SERIES
TASCAM μοντέλο SS-R250N
Καταγραφικό πρακτικών
συνοδευόμενο από χειριστήριο τεμ.
RC-3F FOOT SWITCH
VISSONIC μοντέλο VIS-DCP2000-D
Κεντρική μονάδα μικροφωνικού
συνοδευόμενο από λογισμικό
τεμ.
συστήματος
voting management VIS-CLEACON
VOTE
Κονσόλα ήχου Μεγάλου Συνεδριακού SOUNDCRAFT μοντέλο Si IMPACT τεμ.

Ε11 Μίκτης πηγών AV
Ε12 Οθόνη 75in με επίτοιχη βάση
AV Panels - Monitors (για προεδρείο
Ε15
και αίθουσα ελέγχου)

WYRESTORM μοντέλο SIMX-0606τεμ.
H2A
SAMSUNG μοντέλο QMR 75R
τεμ.
AOC μοντέλο 22E1Q

τεμ.

1
1
3
77
2

2
1
1
1
3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ντοά Δημήτριο – Προϊστάμενο του τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων
επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 11/04/2022 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και την αποστολή ειδικής όχλησης
της παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην ανάδοχο «Π&Π
Τεχνική ΙΚΕ» στα πλαίσια της αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042), η
οποία έχει τροποποιηθεί με την αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) σύμβαση
για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο
πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg VA Greece – Italy 2014-2020”, για το ΤΜΗΜΑ 5: «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», συνολικής
δαπάνης: 68.771,14 (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 με ΟΠΣ 5041432 / Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε.:2019ΕΠ30160009, καθότι δεν παρέδωσε όλα τα
προβλεπόμενα από την με αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042) και
την τροποποίησή της (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) συμβατικά είδη εντός της απαιτούμενης
προθεσμίας και συνεπώς θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσής της βάσει της παρ. 1γ του
άρθρου 203 του Ν. 4412/16. Η ειδική όχληση θα δίνει διορία 40 ημερών στον ανάδοχο (από την
κοινοποίηση σε αυτόν της όχλησης) προκειμένου να παραδώσει τα συμβατικά είδη που
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Στην περίπτωση που τα παραδώσει θα πρέπει κατ’ αναλογία
των αναγραφόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 207 να του επιβληθεί πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ αυτών. Σε περίπτωση που δεν τα παραδώσει εντός της παραπάνω διορίας θα πρέπει
να κηρυχθεί έκπτωτος με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
α/α

Είδος

Προσφερόμενο είδος

Μονάδα Ποσότη

Ε2

Ασύρματο μικρόφωνο

AKG μοντέλο DMS 300

Μέτρηση τα
τεμ.
1
ς
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ΑΔΑ: ΨΠΡΤ7Λ6-9Β1
Ε3

Βιντεοπροβολέας

Μεγάλου EPSON EB-PU1007 μαζί με τη

τεμ.

1

τεμ.

3

τεμ.

77

τεμ.

2

VISSONIC
VISχειριστήριο μοντέλο
DCP2000-D
συνοδευόμενο
μικροφωνικού RC-3F FOOT SWITCH
από
λογισμικό
voting τεμ.
management
VIS-CLEACON
VOTE

2

Συνεδριακού και επίτοιχη βάση

συσκευή Kramer VP-734

Ε4

Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου

Ε5

Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου

Ε7

Καταγραφικό πρακτικών

VISSONIC μοντέλο VIS-DVC-T
CLEACON SERIES
VISSONIC μοντέλο VIS-DVD-T
CLEACON SERIES
TASCAM μοντέλο SS-R250N
συνοδευόμενο

Ε8

Ε9

Κεντρική μονάδα
συστήματος

Κονσόλα

ήχου

Μεγάλου SOUNDCRAFT

Συνεδριακού

Ε11

Μίκτης πηγών AV

Ε12

Οθόνη 75in με επίτοιχη βάση

Ε15

μοντέλο

Si

τεμ.

1

τεμ.

1

SAMSUNG μοντέλο QMR 75R τεμ.

1

AOC μοντέλο 22E1Q

3

IMPACT
WYRESTORM μοντέλο SIMX0606-H2A

AV Panels - Monitors (για προεδρείο
και αίθουσα ελέγχου)

από

τεμ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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