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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 12 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ:3435/19

ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 23/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:3433/670/07-01-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 23/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ματαίωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που προκθρφχκθκε με τθν
υπ.

αρικμ.

πρωτ.:349298/22030/28.12.20

(ΑΔΑΜ

20PROC007934742)

διακιρυξθ

ανοικτοφ

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου
«Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ
ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (Α/Α ςυτθμ.103740), λόγω ουςιωδϊν αλλαγϊν των τεχνικϊν
παραμζτρων. 2) Ανάκλθςθ τθσ αρ. 1438/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΔΛ7Λ6-ΗΔ9) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 02/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 11θ Ιανουαρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:3499/21/07-01-2021 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. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - 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. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία – 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. Απόφαςησ 23/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 12ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «1)
Ματαίωςθ

τθσ

διαγωνιςτικισ

πρωτ.:349298/22030/28.12.20

διαδικαςίασ

(ΑΔΑΜ

που

προκθρφχκθκε

20PROC007934742)

διακιρυξθ

με

τθν

ανοικτοφ

υπ.

αρικμ.

θλεκτρονικοφ

διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου «Τπθρεςίεσ
υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ»,

μζχρι

του

ποςοφ

των

100.000,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (Α/Α ςυτθμ.103740), λόγω ουςιωδϊν αλλαγϊν των τεχνικϊν παραμζτρων.
2) Ανάκλθςθ τθσ αρ. 1438/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΔΛ7Λ6-ΗΔ9) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Π.Δ.Ε.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:3433/670/07-01-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου 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.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/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 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.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.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.
8. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’
αρικμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν
ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
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9. 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.
10. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
11. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12. Σθν υπϋαρικμ.249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372-Β/5.10.2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ , περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ .
13. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο
175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
14. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
15. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν».
16. Σθν υπ’ αρικ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ327Λ6-ΨΣΝ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου με τθν
οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςθ αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-12-2019 απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
17. Σθν υπ’ αρικ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ 9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του Ετιςιου Προγράμματοσ Προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020»
18. Σθν με αρικμ.πρωτ. 4062/3-2-2020 (ΑΔΑ:ΨΟ47Λ6-4ΣΣ) απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ από τθν Ε.Δ.Α με
κζμα «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ», ςτο Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
19. Σθν υπ’ αρικμ.66923/698/4-3-2020 (ΑΔΑ:67Θ7Λ6-7ΘΜ) απόφαςθ οριςμοφ υπολόγου για το ζργο ΑΕΠ
001/1 τθσ ΠΔΕ
20. Σθν υπ’ αρικ.125/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΓΣ7Λ6-Δ3Κ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του υποζργου 1: «Τπθρεςίεσ
υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ –
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ» (Κωδ. MIS:5049560), προχπολογιςμοφ 100.000,00€,
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ»
21. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ενάρικ.
ζργου 2020ΕΠ00110002 τθσ ΕΠ0011 Δυτικισ Ελλάδασ ,κωδ. ΑΕΠ 001/1 τθσ ΠΔΕ), με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΘ/MIS (ΟΠ):
5049560 του υποζργου 1: «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ
ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ – ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ» μζχρι του ποςοφ των
100.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
22. Σο υπ’αρικμ.πρωτ.322969/3289/3.12.2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ με το οποίο
μασ διαβιβάςτθκαν λίςτα ελζγχου ςχεδίων διακιρυξθσ, περίλθψθσ και ςφμβαςθσ.
23. Σθν υπ’αρικμ. 5060/25.11.2020 απόφαςθ τθσ ΕΔΑ, ςφμφωνα με τθν οποία διατυπϊνει κετικι γνϊμθ : « για
τα ςχζδια των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το Τποζργο
«Τπθρεςίεσ υμβοφλων, προχπολογιςμοφ 100.000,00€» ΑΑ 1τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ
ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ» με κωδικό ΟΠ «5049560», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ «100,000 €».
Μετά τθν υπ’αρικμ. 5060/25.11.2020 απόφαςθ τθσ Ε.Τ.Δ , ςφμφωνα με τθν οποία διατυπϊνει κετικι γνϊμθ : «
για τα ςχζδια των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το Τποζργο
«Τπθρεςίεσ υμβοφλων, προχπολογιςμοφ 100.000,00€» ΑΑ 1 τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ
ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ» με κωδικό ΟΠ «5049560», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ «100,000 €» και τθν υπ’ αρικμ. 1438/2020/23.12.20 (ΑΔΑ 6ΚΔΛ7Λ6-ΘΔ9) απόφαςθ τθσ
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Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ
υλοποίθςθσ του υποζργου «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ
ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ -(Α/Α ςυτθμ.103740) και ζγινε ζγκριςθ των
επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ , δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρικμ. πρωτ. 349298/22030/28.12.20
διακιρυξθ ςτο ΚΘΜΔΘ με ΑΔΑΜ 20PROC007934742 και ςτο ΕΘΔΘ με α/α ςυςτιματοσ 103740, αναρτικθκε θ
υπ’ αρικμ. πρωτ.349281/22029/28.12.20 Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Διαφγεια και ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ
ςτον τοπικό τφπο των τριϊν περιφερειακϊν ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κακϊσ επίςθσ
αναρτικθκε και ςτον ιςτότοπο τθσ ΠΔΕ.
φμφωνα με τθν διακιρυξθ οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ.. (Α/Α ςυςτιματοσ: 103740) μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που όριηε θ διακιρυξθ.
Με το υπ. αρικμ. πρωτ. 353073/3680/30.12.20 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ προσ τθν
Δ/νςθ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου / Σμιμα Προμθκειϊν
ηθτικθκε θ ακφρωςθ του ανωτζρω
διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τα κατωτζρω : «……Κατόπιν τθσ προζγκριςθσ από τθν Ε.Τ.Δ τθσ διακιρυξθσ, για το
Τποζργο 1 «Τπθρεςίεσ υμβοφλων ,προχπολογιςμοφ 100.000,00€» τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ
ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝΕΝΙΧΤΕΩΝ-ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ» με κωδικό ΟΠ
«5049560», και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 1438/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΔΛ7Λ6-ΘΔ9) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ προκθρφχτθκε ο Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ κάτω των ορίων του άρκρου 5 του
Ν.4412/2016για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για το υποζργο 1 «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο του ζργου
«ΚΑΛΤΨΘΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ-ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ»
μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου «ΚΑΛΤΨΘ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ-ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ» με κωδικό
5049560 , όπωσ αναφζρεται ςτο εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο, ορίηεται ζωσ τισ 31-12-2023, και κα πρζπει να γίνει
διόρκωςθ τθσ διακιρυξθσ προκειμζνου θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί να μθν ξεπερνά το χρονοδιάγραμμα του
ζργου. τθ ςελίδα 42 τθσ διακιρυξθσ, ςτθν παράγραφο 6.2- Διάρκεια ςφμβαςθσ 6.2.1., αναφζρεται ότι «Θ
διάρκεια τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα ζξι (36) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ» Επειδι, με το
ςυγκεκριμζνο όριο κα ξεπεραςτεί θ παραπάνω θμερομθνία αιτοφμαςτε τθν ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν
επαναδθμοπράτθςθ του ζργου……….»
Κατόπιν των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 106 παρ. 2β του Ν.4412/2016 που προβλζπει ότι αν οι
τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ θ διαγωνιςτικι
διαδικαςία πρζπει να ματαιωκεί.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν :
1. «Ματαίωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που προκθρφχκθκε με τθν υπ. αρικμ. πρωτ.
349298/22030/28.12.20 (ΑΔΑΜ 20PROC007934742) διακιρυξθ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των
ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου «Τπθρεςίεσ
υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με
κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ
ποιότθτασ – τιμισ (Α/Α ςυτθμ.103740), λόγω ουςιωδϊν αλλαγϊν των τεχνικϊν παραμζτρων που ςχετίηονται
με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 106 παρ. 2β του Ν.4412/2016.
2. Ακφρωςθ τθσ υπ’αρικμ.πρωτ. 1438/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΔΛ7Λ6-ΘΔ9) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με
κζμα: «1) Ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων
διακιρυξθσ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ
Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο
επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ –
τιμισ και 2) Σθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ
και τθν ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ»
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτο Γενικό Δ/ντθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ,
Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε. κ. Δθμιτριο Καραβίδα, 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’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 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.
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 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».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:3433/670/07-01-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Ματαιϊνει τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία που προκθρφχκθκε με τθν υπ. αρικμ. πρωτ.

349298/22030/28.12.20 (ΑΔΑΜ 20PROC007934742) διακιρυξθ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ
κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του
υποζργου «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ
ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ», μζχρι του ποςοφ των
100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ (Α/Α ςυτθμ.103740),
λόγω ουςιωδϊν αλλαγϊν των τεχνικϊν παραμζτρων που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 106 παρ. 2β του Ν.4412/2016.

2.

Ανακαλεί τθν αρ. 1438/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΔΛ7Λ6-ΗΔ9) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ

Π.Δ.Ε. με κζμα: «1) Ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και
κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου «Τπθρεςίεσ
υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ»,

μζχρι

του

ποςοφ

των

100.000,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ και 2) Σθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ και τθν ζγκριςθ των
επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ».

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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