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ΘΕΜΑ: Ακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της «Προµήθειας �ικτυακού 

Εξοπλισµού και Πιστοποίησης �ικτύου για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού 

προγράµµατος µε το ακρωνύµιο C.B.I.P.»  

που  θα αποτελεί το παραδοτέο 4.2.1  του έργου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο Περιφερειάρχης ∆υτική Μακεδονίας, 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 

Αποκεντρωµένης ∆/σης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως 

συµπληρώθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπάριθµ.146 «οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α΄/27-11-1995) «Περί 

δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.VΙΙI Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (Φ.Ε.Κ.19Α΄/1-2-1995) περί ανάδειξης προµηθευτή µε 

απευθείας ανάθεση. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

6. Το Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και µε το Ν. 

2503/97 άρθρο 4 παρ.3. 

7. Το θεσµικό πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε. 

8. Το Ν. 4111/2013 άρθρο 21 παρ. 4.  
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9. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» άρθρο 22, 

εδάφιο α’(Φ.Ε.Κ.150Α΄/10-7-2007) όπως εν προκειµένω και σύµφωνα µε την φύση 

του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που 

δεν αντίκειται στις διατάξεις της του Π∆ 60/2007. 

10. Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 

1291Β΄/11-8-2010) περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του ν.2362/95 για τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

11. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α'204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ.3 "Σύσταση 

ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων", όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 238 του Ν.4072/12 (Α'86) σε συνδυασµό µε το Π1/1493/4.9.2012 έγγραφο του 

Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, περί 

"Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές 

ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων". 

12. Την της Ε.Ε. απόφαση έγκρισης Ε(2008) 4708/05-09-2008 του προγράµµατος 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα - Αλβανία 2007-2013». 

13. Το υπ’ αρθµ. 300666/ΜΑ2056/8-4-2014 έγγραφο της ∆ιαχειριστικής αρχής για την 

ένταξη του Έργου «Cross Border Infrastructural project – CBIP» στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013» 

στην Κοινή συντονιστική επιτροπή. 

14. Το Εγχειρίδιο Έργου (Εγχειρίδιο Υλοποίησης), όπως ισχύει. 

15. Την 268/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης 

του ανωτέρω προγράµµατος. (Α∆Α: 6ΕΝΤ7ΛΨ-38Ρ). 

16. Την από 4/11/2014 υπογεγραµµένη σύµβαση επιχορήγησης του έργου «Cross Border 

Infrastructural project – CBIP» µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράµµατος 

‘Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία’ και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα- Αλβανία 

2007-2013». 

17. Την 69215/9-12-2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 

για ένταξη στο Π∆Ε 2014 έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 305/8 µε κωδικό έργου 

2014ΕΠ3050009 (Α∆Α: ΩΩΟΘΦ-Ζ18). 

18. Την εγκεκριµένη έντυπο του προγράµµατος (Application form) του Προγράµµατος.  

19. Τον εγκεκριµένο πίνακα διακριτών ενεργειών (Activity break up table) του 

Προγράµµατος.  

20. Την αριθµ. 86284/969/28-06-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

προγράµµατος ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Π.Ε. Φλώρινας στις 29-06-2016. 
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21. Το µε αριθµ. πρωτ.: 98686/07-07-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση 

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε το οποίο ζητείται στο υπό προµήθεια έργο να  

συµπεριληφθούν επιπλέον δύο κατανεµητές (patch panel) τα οποία αλλάζουν το 

συνολικό τίµηµα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την Ακύρωση της υπ’ αριθµ. πρωτ.: 86284/969/28-06-2016 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  του έργου «Προµήθεια �ικτυακού Εξοπλισµού και Πιστοποίησης �ικτύου για την 

ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού προγράµµατος µε το ακρωνύµιο C.B.I.P.» που  θα 

αποτελεί το παραδοτέο 4.2.1  του έργου  

Προκειµένου να ενσωµατωθούν τα ζητούµε και το επιπλέον κόστος που αυτά επιφέρουν 

µε το  21
ο
 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 

στα έχοντας υπόψη της παρούσας, ώστε το τελικό παραδοτέο να αποτελεί ολοκληρωµένο 

τεχνικά αντικείµενο.  

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

  Συνηµµένα : 
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