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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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264 41 Πάτρα
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Πάτρα 28 Φεβρουαρίου 2017
Αρ.Πρωτ.:40287/480
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠελοποννήσουΠΡΟΣ:
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ.

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ:«Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 187/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: .Η υπ’αρ.πρωτ.:. 37449/1370/8.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 187/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση α) του Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης προσφορών αναφορικά με το έργο: «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά , δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%. Και β) Την ανάδειξη της εταιρείας «DATA Research and Consulting A.E Μελετών και
Συμβούλων (DATA R.C) » ως οριστικού αναδόχου και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
μέχρι του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00 €) ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Παναγιώτης Μπράμος

Χαραλαμποπούλου Αρετή
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52000/607/23.2.2017 νόμιμη
πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική
αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.Στη συνεδρίαση
επίσης παραβρέθηκαν οι:


Ο Γεν.Δ/ντής της Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικήςς της Π.Δ.Ε.
κ.Βέρρας Σταύρος .



O Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας, κ.Γουναρόπουλος
Παναγιώτης.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηλείας, κ.Μπούλιαρης
Νίκος



O Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεμποτέσης Αλέξιος.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.Δεληγιάννης Παναγιώτης.



Ο υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ.Κουτσομπίνας
Ζώης. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 187/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση α) του Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με το έργο: «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά , δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Και β) Την ανάδειξη της εταιρείας «DATA Research and
Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων (DATA R.C) » ως οριστικού αναδόχου και την έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(22.320,00 €) , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ.: 37449/1370/8.2.2017, εισήγηση Δ/νσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε 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. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/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)»
4. 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», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην
ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά
με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η
επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11[3]
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2005) και όπως ισχύει.
7. 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.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. 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».
10. Την υπ’ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης
των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από
25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
11. Την υπ' αριθμ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 (ΦΕΚ 603/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./1.10.2014) απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.279404/4443/27-10-2015 (ΦΕΚ
796/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./6-11-2015)και οικ. 253511/3946/3-10-2016 (ΦΕΚ 555/τ.ΥΟΔΔ/18-10-2016)
αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017
(Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
13. Την υπ’ αριθμ. 6296/59/09-1-2017
(Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14. 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.
15. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) 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, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
16. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
[4]
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17. Την υπ. αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2017, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία
«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα». Η
ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 5581/13-1-2017 απόφαση του
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (7ΥΙΔΟΡ1Φ-0ΨΧ).
18. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε 02.01.071.9919.01.1281
19. Την υπ’ αριθμ. 454/2016 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Κοινωνικής Πολιτικής του
Π.Σ. της Π.Δ.Ε. και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 496/2016 (ΑΔΑ 6ΔΤΔ7Λ6-ΡΡ9)
όμοια απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης για την επιλογή
αναδόχου του έργου «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD)»
20. Την υπ’αριθμ. 15287/492/18.1.2017 (ΑΔΑ Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) »
21. Το υπ’αριθμ. Νο 1/30-1-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Προσφορών αναφορικά με την υπ’αριθμ. 15287/492/18.1.2017 (ΑΔΑ Ω7867Λ6-ΨΥΘ)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω :
Στην Πάτρα, τις 30/01/17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στην έδρα της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ της ΠΔΕ,
συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15287/492/18-01-2017 (ΑΔΑ:
Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ/Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEED)», η οποία ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 340115/10162/23-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΤΚ7Λ6-ΖΔΖ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαϊας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές οι οποίες
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους υποψήφιους αναδόχους. Η επιτροπή αποτελείται από τα
ακόλουθα μέλη, Καρασούλου Δέσποινα ως Πρόεδρο της Επιτροπής, Λαμπάτο Βασίλειο, Παππά
Μαρία.
Εμπρόθεσμα κατατέθηκαν 2 (δυο) προσφορές από τους: 1. DATA Research and Consulting A.E.
Μελετών και Συμβούλων, (DATA R.C) με αριθμό πρωτ 26597/1006/27-01-2017 και 2. Eργασία
Εκπαιδευτική Α.Ε., Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΔΒΜ με αριθμ. Πρωτ. 26442/1003/27-012017
Η επιτροπή αποσφράγισε και υπέγραψε τους φακέλους των προσφορών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη υπ΄αριθμ. πρωτ. 15287/492/18-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Πρώτη αποσφραγίσθηκε η προσφορά της εταιρείας DATA Research and Consulting A.E. Μελετών
και Συμβούλων, (DATA R.C) της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής
επάρκειας- προσφοράς πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15287/492/18-01-2017 (ΑΔΑ:
Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ως εκ τούτου η εταιρεία DATA Research and Consulting A.E. Μελετών και Συμβούλων, (DATA
R.C) κρίνεται ομόφωνα προκριτέα, στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
Δεύτερη αποσφραγίσθηκε η προσφορά της εταιρείας «Eργασία Εκπαιδευτική Α.Ε., Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΔΒΜ». Η προσφορά της δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις
της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15287/492/18-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος διότι:
Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο προσφέρων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού,
να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής και
τεχνικής επάρκειας:
Στην ενότητα 7. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, Σελ 16, ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι:


Aπόφοιτος ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον συντονισμόδιαχείριση, την υλοποίηση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων συναφούς αντικειμένου
(κοινωνικού περιεχομένου) από τη θέση του Υπεύθυνου Έργου.
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν τεκμηριώνεται η 5ετής εμπειρία στον
συντονισμό- διαχείριση, την υλοποίηση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων συναφούς
αντικειμένου (κοινωνικού περιεχομένου) του Υπεύθυνου του Έργου.
Επομένως η εταιρεία «Eργασία Εκπαιδευτική Α.Ε., Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΔΒΜ»
ομόφωνα αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, οπότε ο φάκελος της οικονομικής της
προσφοράς δεν αποσφραγίστηκε και θα επιστραφεί στην προσφέρουσα εταιρεία.
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας
DATA Research and Consulting A.E. Μελετών και Συμβούλων, (DATA R.C).
Η οικονομική προσφορά της εταιρείας DATA Research and Consulting A.E. Μελετών και
Συμβούλων, (DATA R.C) ανέρχεται στο ποσό των 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και είναι
[6]

ΑΔΑ: ΩΟΓΥ7Λ6-ΓΟΚ

εντός του προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15287/492/18-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7867Λ6-ΨΥΘ)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι:
α) για τη δημοσίευση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15287/492/18-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7867Λ6-ΨΥΘ)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τηρήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες δημοσιότητας
(ΑΔΑ, ΑΔΑΜ και δημοσίευση σε ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος),
β) υπήρξε ο αναγκαίος ανταγωνισμός, δεδομένου ότι κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές,
γ) Το κατακυρωθέν ποσό είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου,
δ) στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η προμήθεια τροφίμων και υλικών πρώτης ανάγκης σε
οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Πρόκειται για μια προσπάθεια με κύριο στόχο την
προσφορά έμπρακτης βοήθειας και συμπαράστασης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές
οικογένειες καθώς η σοβαρότατη οικονομική κρίση και οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που έχει
διέλθει ο τόπος μας, έχουν οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και πείνα.
ε) Απευθύνεται σε οικογένειες του νομού Αχαΐας, μια περιοχής που μαστίζεται από υψηλότατα
ποσοστά ανεργίας,
στ) Η δαπάνη του συγκεκριμένου διαγωνισμού αφορά προμήθειες ετών 2015- 2016, και εάν δεν
υπάρξει για την συγκεκριμένη προμήθεια ανάδοχος, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση της
χρονοβόρας διαδικασίας ανάθεσης αναδόχου και άμεση επίπτωση τη μη παροχή των τροφίμων στους
απόρους και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους,
η επιτροπή εισηγείται (κατόπιν των ανωτέρω α,β,γ,δ,ε,στ) την κατακύρωση στη μοναδική
προσφέρουσα εταιρεία DATA Research and Consulting A.E. Μελετών και Συμβούλων, (DATA
R.C.).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:
α) Έγκριση του Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με το έργο: «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. σύμφωνα με το οποίο
προτείνετε η οριστική κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία «DATA Research
and Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων (DATA R.C)»
β) Την ανάδειξη της εταιρείας «DATA Research and Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων
(DATA R.C) » ως οριστικού αναδόχου και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι
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του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ
(22.320,00 €) ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
γ)Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους
οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002
απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και συγκεκριμένα
τoν Κ.Α.Ε 02.01.071.9919.01.1281.Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
535/2017( ΑΔΑ ΩΟΛ17Λ6-ΡΡΜ) .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν
τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016),
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας,
 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ’αριθ. οικ.
246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Oρισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της
με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015),
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 η υπ΄αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος,
 τις υπ’ αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-12017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017),
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ’αρ.πρωτ.: 37449/1370/8.2.2017, εισήγηση Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε ,
 την 496/2016 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερικού
Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά με το έργο: «Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) » με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. σύμφωνα με το οποίο προτείνετε η οριστική κατακύρωση του εν
λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία «DATA Research and Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων
(DATA R.C)»
2. Αναδεικνύει την εταιρεία «DATA Research and Consulting A.E Μελετών και Συμβούλων
(DATA R.C)» ως οριστικό ανάδοχο και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του
ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00 €) , συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειαρχες στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
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ΑΔΑ: ΩΟΓΥ7Λ6-ΓΟΚ

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και
συγκεκριμένα τoν Κ.Α.Ε 02.01.071.9919.01.1281.Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης 535/2017( ΑΔΑ ΩΟΛ17Λ6-ΡΡΜ) .
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ.Γαβριηλίδης
Κων/νος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Χαραλαμποπούλου Αρετή
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