ΑΔΑ: 6ΓΡΨ7Λ6-ΖΧ7
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32
26441 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Σ. Κολόμβα,
Δημ.Θεοδωροπούλου
Τηλέφωνο :2613613521
FAX : 2613613523
Email: regiodev@pde.gov.gr

ΘΕΜΑ:

Σχετ.:

Πάτρα, 28 Αυγούστου 2018
Αρ. Πρωτ. 232480/772
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 345/8-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 232091/10966/26-7-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 345/8-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με σύμβουλο ποιότητας και εταιρία πιστοποίησης για την
επόμενη τριετία (2018-2021), του ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών –
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, συνολικής δαπάνης ποσού
4.352,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» και παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 22/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 8η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2 ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 241204/821/3-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της
Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης
Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Ήταν παρούσα και συμμετείχε στη συνεδρίαση η κα Πλώτα Γεωργία, Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία – Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488 /
11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 345/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 25 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με σύμβουλο ποιότητας και εταιρία πιστοποίησης για την επόμενη
τριετία (2018-2021), του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, συνολικής δαπάνης ποσού 4352,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» .
ο

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 232091/10966/26-7-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας κ. Γεωργίου Γεωργιόπουλου, που αναφέρει επί λέξει:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών .
2. Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 σύμφωνα με το
οποίο το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για: «την κατάρτιση και
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας
και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και
υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η
έδρα της Περιφέρειας».
4. 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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Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η
Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
σύμφωνα με τις οποίες η «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ».
Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 (Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την
αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου (ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
Την αριθμ. 6302/60/09-01-2017 (ΦΕΚ 211/Β΄/30-01-2017) απόφαση
Περιφερειάρχη, «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ' αριθμ. οικ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.03.2017)
απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών τους Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α΄/95).
Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α/1997).
Την αρ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, όπου αναπροσαρμόστηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης,
σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Την 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) Απόφαση Υπουργού
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του
Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Το υπ΄ αρ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο της 26ης Δ/νσης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους που μας γνωρίζει ότι «η έκδοση ανάληψης
υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης
πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
Την αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά με την έγκριση του ετησίου προγράμματος προμηθειών
της ΠΔΕ 2018.
Την αριθμ. 43/28-03-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ
σχετικά με την συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ.

22η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 345/2018
Σελίδα 4

ΑΔΑ: 6ΓΡΨ7Λ6-ΖΧ7
16. Τον ορισμό Προέδρου Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με το ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-32017.
17. Την υπ’ αριθ.69923/876/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ 1018/Β/24-3-2017) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και
σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
18. Την υπ’ αριθμ. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1466)
Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων
ΚΤΕΟ».
19. Το υπ’ αριθμ. 152319/7198/18-05-2018 έγγραφο του τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης» που αφορά την διαδικασία
επιλογής σύμβουλου ποιότητας και εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη
τριετία (2018-2021), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαδικασία
συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης).

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 185 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 182 Α΄) τα
δημόσια ΚΤΕΟ πιστοποιούνται κατά πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα
διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δημόσιο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Ηλείας έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO
9001:2008 το Μάρτιο του 2016 και του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό τριετούς
ισχύος μέχρι την 03-03-2019. Την ίδια ημερομηνία λήγει και η υπ’ αριθμ.
65304/1905/10-3-2016 (ΑΔΑ:7ΛΣΛ7Λ6-ΥΚΙ) σύμβαση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ –ALL
ABOUT BUSINESS LTD» για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας –
συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία ομοίως ίσχυε για μια τριετία.
{Υπενθυμίζουμε ότι ο σύμβουλος ποιότητας είναι ανεξάρτητος εξωτερικός
φορέας ο οποίο προετοιμάζει όλη τη διαδικασία για την λήψη πιστοποιητικού
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001. Οι παροχές που περιλαμβάνονται
είναι η πλήρης προετοιμασία του ΚΤΕΟ για την διαδικασία Πιστοποίησης κατά
ISO 9001,η σύνταξη φάκελου που περιλαμβάνει όλα τα Πρότυπα Έγγραφα, τις
Διαδικασίες, τη Νομοθεσία κ.α., τροποποιήσεις του υλικού ποιότητας μετά τις
τυχόν παρατηρήσεις ή μη συμμορφώσεις από τον φορέα πιστοποίησης,
εκπαίδευση του προσωπικού, επιθεωρήσεις των ΚΤΕΟ πριν τις επιτηρήσεις από
τον φορέα Πιστοποίησης για την συμμόρφωση των ΚΤΕΟ σύμφωνα με το
πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001}.
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ η αναθεωρημένη έκδοση
του προτύπου EN ISO 9001, με μετάβαση από το EN ISO 9001:2008 στο EN ISO
9001:2015 το αργότερο μέχρι την 15-09-2018. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα
πιστοποιητικά ISO που έχουν εκδοθεί με το EN ISO 9001:2008 (όπως και του
ΚΤΕΟ ΠΕ Ηλείας) παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν από την 15-09-2018 και μετά,
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με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία του ΚΤΕΟ μέχρι την μετάβαση
στο EN ISO 9001:2015 ή την απόκτηση νέου πιστοποιητικού. Η ολοκλήρωση της
διαδικασίας μετάβασης στο νέο πρότυπο θα επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος την
Π.Δ.Ε. αφού πέραν της μετάβασης στο νέο πρότυπο, θα απαιτηθεί και έκτακτη
επιθεώρηση για την μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο.
Με βάση λοιπόν το γεγονός ότι το πιστοποιητικό ISO λήγει την 03-03-2019,
ακόμη κι αν προβούμε στην διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2018, μετά από μικρό χρονικό διάστημα (τεσσάρων μηνών)
πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία επιλογής σύμβουλου ποιότητας και
εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη τριετία (2019-2022).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το από 10-7-2018 πρακτικό
αξιολόγησης προσφορών, θεωρούμε ότι είναι προσφορότερο να προβούμε
άμεσα (πριν το Σεπτέμβριο του 2018) στην διαδικασία επιλογής σύμβουλου
ποιότητας και εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη τριετία (2018-2021), ώστε
να συμπεριληφθεί και η μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 χωρίς
επιπλέον κόστος.


Το εκτιμώμενο κόστος για τις παροχές υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας
ανέρχεται σε 2.604,00 € (συμπερ. ΦΠΑ) για την επόμενη τριετία.
(Αναλυτικά έτος 2018-2019 : 1.240 €, έτος 2019-2020 : 682 €, έτος 2020-2021
:682 € ).



Το εκτιμώμενο κόστος για τις παροχές υπηρεσιών της εταιρίας πιστοποίησης
περίπου σε 1.748,40 € (συμπερ. ΦΠΑ) για την επόμενη τριετία.
(Αναλυτικά έτος 2018-2019: 582,80 €, έτος 2019-2020: 582,80 €, έτος 20202021: 582,80 €).
Τα ανωτέρω θα αποδοθούν τμηματικά ανά έτος.

Α) Κατόπιν συλλογής προσφορών από εταιρίες παροχής υπηρεσιών συμβούλου
ποιότητας και συγκεκριμένα:
1. Hareva Businees Ideas ΕΕ ποσού 3.720 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Ε.Κ.Υ.Τ. ΑΒΕΕ ποσού 3.348 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ – ΤΕΜΠΕΛΗΣ Ε.Π.Ε ποσού 2.604 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. JCC Engineering ποσού 3.286 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η οικονομικότερη προσφορά είναι της εταιρίας ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ – ΤΕΜΠΕΛΗΣ Ε.Π.Ε.
Εισηγούμαστε
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την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με την εταιρεία «ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ – ΤΕΜΠΕΛΗΣ Ε.Π.Ε» με ΑΦΜ 998622946,
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαδικασία συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 152319/7198/18-052018 έγγραφο του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα «Βεβαίωση
ύπαρξης πίστωσης» που αφορά την διαδικασία επιλογής σύμβουλου ποιότητας
και εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη τριετία (2018-2021), προκειμένου ως
Σύμβουλος Ποιότητας (κατά το πρότυπο ISO 9001) να διενεργήσει τη συντήρηση του
συστήματος για το χρονικό διάστημα 2018-2021, ώστε να ισχύει η πιστοποίηση κατά
το πρότυπο ISO 9001 του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ηλείας
μέχρι του ποσού 2.604,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2018-2020 της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας και συγκεκριμένα Κ.Α.Ε. 02.03.390.0899.0011.
Συγκεκριμένα συνολικό ποσό 2.604 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά :
για το έτος 2018-2019 : 1.240 €,
για το έτος 2019-2020 : 682 €,
για το έτος 2020-2021 : 682 € .

Β) Κατόπιν συλλογής προσφορών από φορείς πιστοποίησης ΚΤΕΟ και συγκεκριμένα :
1.
2.
3.
4.

Eurocert ποσού 3.348 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
EQA HELLAS A.E. ποσού 1.748,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΒQC ποσού 1.860 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Letrina S.A. ποσού 2.480 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η οικονομικότερη προσφορά είναι της εταιρίας ΕQΑ HELLAS A.E.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης, σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με την εταιρεία «ΕQΑ HELLAS A.E.» με ΑΦΜ 998289499 με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαδικασία συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 152319/7198/18-052018 έγγραφο του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα «Βεβαίωση
ύπαρξης πίστωσης» που αφορά την διαδικασία επιλογής σύμβουλου ποιότητας
και εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη τριετία (2018-2021), προκειμένου ως
φορέας πιστοποίησης του ΚΤΕΟ, να πραγματοποιήσει τις ετήσιες
προγραμματισμένες επιθεωρήσεις (2018-2019-2020), ώστε να ισχύει η πιστοποίηση
κατά το πρότυπο ISO 9001 του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ
Ηλείας μέχρι του ποσού 1.748,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2018-2020 της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας και συγκεκριμένα Κ.Α.Ε. 02.03.390.0899.0011.
Συγκεκριμένα συνολικό ποσό 1.748,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά:
για το έτος 2018-2019 : 582,80 €,
για το έτος 2019-2020 : 582,80 €,
για το έτος 2020-2021 : 582,80 €.
Γ) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για την υπογραφή σχετικής
σύμβασης, εφόσον απαιτείται.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει: Α) Την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαδικασία συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης) που αφορά τη διαδικασία επιλογής
σύμβουλου ποιότητας και εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη τριετία (20182021), προκειμένου ως Σύμβουλος Ποιότητας (κατά το πρότυπο ISO 9001) να
διενεργήσει τη συντήρηση του συστήματος για το χρονικό διάστημα 2018-2021,
ώστε να ισχύει η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001 του ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ηλείας μέχρι του ποσού 2.604,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2018-2020 της ΠΕ Ηλείας και
συγκεκριμένα Κ.Α.Ε. 02.03.390.0899.0011.
Συγκεκριμένα συνολικό ποσό 2.604 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά :
για το έτος 2018-2019: 1.240 €,
για το έτος 2019-2020: 682 €,
για το έτος 2020-2021: 682 € .
Β) Την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαδικασία συλλογής προσφορών και
επιλογής της οικονομικότερης) που αφορά την διαδικασία επιλογής σύμβουλου
ποιότητας και εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη τριετία (2018-2021),
προκειμένου ως φορέας πιστοποίησης του ΚΤΕΟ, να πραγματοποιήσει τις ετήσιες
προγραμματισμένες επιθεωρήσεις (2018-2019-2020), ώστε να ισχύει η πιστοποίηση
κατά το πρότυπο ISO 9001 του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ
Ηλείας μέχρι του ποσού 1.748,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2018-2020 της ΠΕ και
συγκεκριμένα Κ.Α.Ε. 02.03.390.0899.0011.
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Συγκεκριμένα συνολικό ποσό 1.748,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά:
για το έτος 2018-2019: 582,80 €,
για το έτος 2019-2020: 582,80 €,
για το έτος 2020-2021: 582,80 €.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την
υπογραφή σχετικής σύμβασης, εφόσον απαιτείται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 345/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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