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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26
26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/193853/1070/24-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη 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.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του πρακτικού Νο3 της επιτροπής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια
μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο
Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου, προϋπολογισμός: 69.991,80€ (με Φ.Π.Α.), στα πλαίσια του έργου
«TheRoute_Net, ThematicTourism and Networks, χρηματοδότηση: INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 με ΟΠΣ 5041731/ ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160010. Β) Ανάδειξη οριστικών
αναδόχων».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/190148/10919/22-06-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου 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.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
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.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις 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 κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
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8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10.Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11.Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
12.Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
13.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
14.Την υπ’ αριθμ. 02/18-01-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
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).
15.Την υπ’ αριθμ. 105701/17-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΚΚΗ465ΧΙ8-2Κ9) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο TheRout_Net στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕΠ
301/6.
16.Την υπ’ αριθμ. 18567/135/23.01.20 (ΑΔΑ: 97ΤΒ7Λ6-Α0Ν) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) με
την οποία το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. ενάριθμου
έργου:2019ΕΠ30160010) με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
17.Tην υπ. αριθ. 282/2022 (ΑΔΑ: 65ΥΙ7Λ6-94Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων
της διακήρυξης.
18.Την υπ. αριθ. πρωτ. 100640/6241/6-4-2022 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο
Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου, προϋπολογισμού 69.991,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού.
19.Την αριθμ. 590/2022 με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού
20.Το πρακτικό Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού
για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου
Στην Πάτρα, την 21/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 282/2022 (ΑΔΑ: 65ΥΙ7Λ6-94Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών
αναδόχων του αριθ. 158797 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ. αριθ. πρωτ. 100640/6241/6-4-2022 διακήρυξης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα
διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου, προϋπολογισμού 69.991,80 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Μιχοπούλου Μαρία, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως πρόεδρος
2. Καραγιάννης Δημήτριος, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
3. Πολίτη Ιωάννα, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της;
α) την υπ. αριθ. πρωτ. 100640/6241/6-4-2022 ανωτέρω διακήρυξη
β) και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και γ)
γ) τα πρακτικά Νο1 και Νο2
δ) την αριθμ. 590/2022 απόφαση της Ο.Ε.
έλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων και τα βρήκε πλήρη και σύμφωνα με την
ανωτέρω διακήρυξη.
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης,
Προτείνει ομόφωνα
1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού Νο3
2. Την ανάδειξη της εταιρείας «Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ» με ΑΦΜ 094189989 ως
οριστικού αναδόχου για το Τμήμα 1 της διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο Καλέντζι,
Δήμου Ερυμάνθου με προσφερόμενη τιμή 40.194,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 095506764 ως οριστικού αναδόχου για το Τμήμα
2 της διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα
υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου με προσφερόμενη τιμή
6.510,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:
1. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο
& σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου
2. Ανάδειξη της εταιρείας «Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ» με ΑΦΜ 094189989 ως οριστικού
αναδόχου για το Τμήμα 1 της διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια μόνιμου
εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου
Ερυμάνθου με προσφερόμενη τιμή 40.194,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3. Ανάδειξη της εταιρείας «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 095506764 ως οριστικού αναδόχου για το Τμήμα 2
της διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα
υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου με προσφερόμενη τιμή
6.510,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 και συγκεκριμένα του άξονα 2.1. «Διαδρομές τουρισμού» της Πράξης «The Route_Net,
Thematic Tourism and Networks MIS: 5041731 υ Ν. 4071/2012 και το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 στα πλαίσια
του προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 του άξονα 2.1. «Διαδρομές
τουρισμού» της Πράξης «TheRoute_Net, ThematicTourism and Networks, και τα υποέργα του WP5 D52.1: α)
Μodernization and rehabilitation of existing preserved buildings owned by the Municipality of Erimanthos
located in Kalentzi (formerly School and Georgios Papandreou house)- Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση
υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Ερυμάνθου στην περιοχή Καλετζίου (πρώην Σχολείο και
Οικία Γεωργίου Παπανδρέου)» & b) Procurement of necessary materials for the two buildings (formerly School
and Georgios Papandreou House) owned by Municipality of Erimanthos located in Kalentzi- Προμήθεια των
απαραίτητων υλικών για τα δύο κτίρια (Πρώην Σχολείο και Οικία Γεωργίου Παπανδρέου) ιδιοκτησίας Δήμου
Ερύμανθου στην περιοχή Καλετζίου, με κωδικό MIS 5041731.Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της
Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
(ΜΟΥΣΕΙΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ) ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ , Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟY» η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα INTERREG V A
GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5041731 (κ.ε. 2019ΕΠ30160010) Για τον
σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 677/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΚΑΕ 01.072.0899.01.1231)
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ΑΔΑ: Ψ3067Λ6-ΡΗΓ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Διαμαντοπούλου Μαρία – Προϊσταμένη του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου 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.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της επιτροπής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών για την
προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο &
σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου, προϋπολογισμός: 69.991,80€ (με Φ.Π.Α.), στα πλαίσια του
έργου «TheRoute_Net, ThematicTourism and Networks, χρηματοδότηση: INTERREG V A GREECE-ITALY
PROGRAMME 2014-2020 με ΟΠΣ 5041731/ ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160010.

Β1) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΒΕΕ» με ΑΦΜ 094189989 για το Τμήμα 1 της διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο &
σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου με προσφερόμενη τιμή 40.194,60€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..

Β2) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ» με ΑΦΜ
095506764 για το Τμήμα 2 της διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο & σχολείο) στο
Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου με προσφερόμενη τιμή 6.510,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος INTERREG V A GREECEITALY PROGRAMME 2014-2020 και συγκεκριμένα του άξονα 2.1. «Διαδρομές τουρισμού» της Πράξης
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ΑΔΑ: Ψ3067Λ6-ΡΗΓ
«The Route_Net, Thematic Tourism and Networks MIS: 5041731 υ Ν. 4071/2012 και το άρθρο 179 του
Ν. 4555/2018 στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020
του άξονα 2.1. «Διαδρομές τουρισμού» της Πράξης «TheRoute_Net, ThematicTourism and Networks,
και τα υποέργα του WP5 D52.1: α) Μodernization and rehabilitation of existing preserved buildings
owned by the Municipality of Erimanthos located in Kalentzi (formerly School and Georgios
Papandreou house)- Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων
ιδιοκτησίας Δήμου Ερυμάνθου στην περιοχή Καλετζίου (πρώην Σχολείο και Οικία Γεωργίου
Παπανδρέου)» & b) Procurement of necessary materials for the two buildings (formerly School and
Georgios Papandreou House) owned by Municipality of Erimanthos located in Kalentzi- Προμήθεια των
απαραίτητων υλικών για τα δύο κτίρια (Πρώην Σχολείο και Οικία Γεωργίου Παπανδρέου) ιδιοκτησίας
Δήμου Ερύμανθου στην περιοχή Καλετζίου, με κωδικό MIS 5041731.Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο
υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΜΟΥΣΕΙΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ) ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ , Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟY» η οποία έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS
5041731 (κ.ε. 2019ΕΠ30160010) Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 677/2022 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης (ΚΑΕ 01.072.0899.01.1231)

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος,
ψήφισε λευκό.

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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