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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 732/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 89213/6590/22.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΟηθνλνκηθνύΓεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ- Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 732/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «1) Έγθξηζε πξαθηηθνύ Νν1 ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ,
γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ππεξεζηώλ
ππνζηήξημεο γηα ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018 ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζόδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνύ
ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ησλ Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 74.000,00 € (εβδνκήληα
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη 2) ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνύ ηεο εηαηξείαο «ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΔ COMPUTERS &
TELECOMMUNICATION», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 12/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
27ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

89998/966/22.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλ/λνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 732/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 122ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν: «1)
Έγθξηζε πξαθηηθνύ Νν1 ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο
παξνρήο ππεξεζηώλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζύληαμε
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο
δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζόδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνύ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ησλ Ο.Σ.Α.
(Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 74.000,00 € (εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη 2) ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ ελ ζέκαηη
δηαγσληζκνύ

ηεο

εηαηξείαο

«ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ

ΔΠΔ

COMPUTERS

&

TELECOMMUNICATION».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 89213/6590/22.3.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΟηθνλνκηθνύΓεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ- Σκήκα Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας σπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη
εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο
θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε
ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
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10. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
15. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα «γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην».
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/2017 (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα « Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2018»
θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε 2.xxxi ηνπ απνθαζηζηηθνχ αλαθέξεηαη: xxxi. Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο
δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ππνζηήξημεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα Γεληθήο θαη
Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο – Κνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 315/1999, γηα ηα Οηθνλνκηθά έηε 2014-2018.
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 226/15-11-2017 (ΑΓΑ:ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019»
θαη εηδηθφηεξα ηελ xxx. «Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο δαπάλεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο
έξγνπ κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο
ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο – Κνζηνιφγεζεο ζχκθσλα
κε ην Π.Γ. 315/1999 γηα ηα Οηθνλνκηθά έηε 2015-2018.
18. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2017 (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Ζ αλσηέξσ απφθαζε
βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΑΓΑ: ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ).
19. Σελ ππ αξηζκ. 309/2019 (ΑΓΑ: 99ΦΓ7Λ6-ΞΥΦ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ
117 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018 ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ
ησλ Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 74.000,00 € (εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ 1) απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 2)
ελζηάζεσλ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο».
20. Σηο ππ αξηζκ. 1099/2019 (ΑΓΑ: 9ΚΕΑ7Λ6-Σ5Ε), 1100/2019 (ΑΓΑ: ΦΛ8Φ7Λ6-0Ρ), 1101/2019 (ΑΓΑ:
ΦΦΧΜ7Λ6-7ΚΦ) Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (πνιπεηνχο δέζκεπζεο) ηεο Γηεχζπλζεο ΟηθνλνκηθνχΓεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.
21. Σελ ππ’ αξηζκ. 56165/4285/20-02-2019 (ΑΓΑΜ: 19PROC004495334) δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα «ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλάζεζεο ζε
εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 20142018 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ
θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 74.000,00€ (εβδνκήληα
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο.
22. Σν ππ’ αξηζκ. Νν 1/21-03-2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. 56165/4285/20-02-2019 (ΑΓΑΜ 19PROC004495334) δηαθήξπμε, φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ:
«Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνχ
ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 74.000,00€ (εβδνκήληα ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο».
ηελ Πάηξα, ηελ 05-03-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο ΟηθνλνκηθνχΓεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ 254 Κηήξην Β’, ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαοαπνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ φπσο νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 309/2019 (ΑΓΑ 99ΦΓ7Λ6-ΞΥΦ)
Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ηηο
πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ έπεηηα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 56165/4285/20-02-2019 (ΑΓΑΜ
19PROC004495334) δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα «ηε ζχλαςε
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο
ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 74.000,00 € (εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο.»
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
1. Παλνπηζαθνπνχινπ Αηθαηεξίλε, ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ, σο αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο.
2. θαξιάηνπ Θενδψξα, ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ θαη
3. ηδέξε Δπαγγειία, ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
Ζ επηηξνπή κε ην ππ αξηζκ. 69697/5130/05-03-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ, παξέιαβε ζε
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ηηο παξαθάησ δχν (2) πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα απφ :
1. «ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΔ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION» κε αξ. πξση.: 69058/5034/0503-2019
2. «ΔΤΡΧΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α.Δ.» κε αξ. πξση.: 69308/5086/05-03-2019
Ζ επηηξνπή, παξνπζία θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξφζσπνπ ηεο εηαηξείαο « ΔΤΡΧΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α.Δ.», πξνρψξεζε
ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο δηαθήξπμεο.
Διέγρζεθαλ εμσηεξηθά νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κνλνγξάθεθαλ απφ φια ηα κέιε
Δπηηξνπήο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ άλνημε πξψηα ηνλ θπξίσο θάθειν
θάζε πξνζθνξάο θαη αθνχ δηαπίζησζε φηη πεξηείρε θαη ηα ηξία ηκήκαηα (ην θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο, ην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ην θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), αξηζκήζεθαλ νη
Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηνλ
αχμνληα αξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ ηνπο θαη κνλνγξάθεθαλ απφ φια ηα κέιε θαη απηνί. Οη θάθεινη κε
ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηνπνζεηήζεθαλ ζε θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίζηεθε, ππνγξάθεθε απφ ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο θαη θπιάρζεθε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ
ζπκκεηερφλησλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Αθνχ ειέρζεζαλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο δηαθήξπμεο «…..Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Πξνθήξπμεο θαη λα δειψλεηαη φηη: Α) θαηά ηελ θαηάξηηζε
ηεο πξνζθνξάο ηνπο έρνπλ ιάβεη ππφςε φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο , ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη
αλεπηθχιαθηα θαη Β) Όηη απνδέρνληαη θαη πιεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ
Παξαξηήκαηνο 2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 2.Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ
άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, γηα ηηο
νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ , ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 5 ́ ηεο
παξνχζεο» ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ζηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, γίλνληαη απνδεθηά ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ θαη κνλνγξάθεθαλ απφ φια ηα κέιε.
ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Γηαθήξπμεο.
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Καηά ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ
πξνζθνξά δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
Α) Γηα ηελ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΔ δελ απνδεηθλχεηαη ε ‘ εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ θαη
ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. ζε ζέκαηα Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 315/1999’
(ζει.31 ηεο Γηαθήξπμεο, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2, Β 8) θαη
Β) Γηα ηελ ΔΤΡΧΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α.Δ. δελ απνδεηθλχεηαη ‘ε γλψζε ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο Λνγηζηηθήο
Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο OTS γηα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο κε βεβαίσζε άιινπ (εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο) Γεκφζηνπ Φνξέα (ζει.31 ηεο Γηαθήξπμεο, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2, Β 6).
Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο φια ηα ζηνηρεία, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/16 « πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ (άξζξν 56 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)» ζχκθσλα κε ην νπνίν «(1). Καηά ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο
πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ
έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε
πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια
ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε
αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο
πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ,
δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ
ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο……………»,…..….«(5)………Ζ
παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4,
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.»
2. Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ άιινη ζπκκεηέρνληεο, κε απνηέιεζκα λα επίθεηηαη απνθιεηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
3. Σε ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
δήηεζε δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε ην απφ 07-03-2019 έγγξαθφ ηεο, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην
ππ΄αξηζκ.72861/5398/07-03-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ - Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο αληαπνθξίζεθαλ άκεζα απνζηέιινληαο εκπξφζεζκα ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δεηήζεθαλ θαη ηε
15ε Μαξηίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή, ζπλεδξίαζε εθ λένπ ε επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο
δηεπθξηλήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπ ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίεο έγηλαλ απνδεθηέο απφ φια ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ επηηξνπή φηη νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ
φζνλ αθνξά ζηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, γίλνληαη απνδεθηά ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ θαη
κνλνγξάθεθαλ ηα θχιια απφ φια ηα κέιε.
χκθσλα κε ηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο δηαθήξπμεο «……Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη εθφζνλ ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνινγήζεθαλ σο απνδεθηνί (ζρ.άξζξ.117 ηνπ
Ν.4412/16)», ε επηηξνπή φξηζε σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηελ 20ε Μαξηίνπ
2019 , εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.00π.κ., ε νπνία γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ην ππ΄αξηζκ.
ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/81501/5850 ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ - Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ.
ε λέα ζπλεδξίαζε, ηελ Σεηάξηε 20-03-2019 θαη ψξα 10.00π.κ., ζηελ νπνία παξεπξέζεθε θαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο « ΔΤΡΧΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α.Δ.», ε επηηξνπή απνζθξάγηζε ην θάθειν φπνπ είραλ
ηνπνζεηεζεί νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απνζθξάγηζε απηέο ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ
πξσηνθφιινπ.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο
«ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΔ COMPUTERS &
TELECOMMUNICATION» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 49.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη
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ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΔΤΡΧΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α.Δ.» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 50.220,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο φια ηα ζηνηρεία, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο
ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ
σο πξνζσξηλφ αλάδνρν, ηεο ππ’ αξηζκ. 56165/4285/20-02-2019 δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα «ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018 ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ
ησλ Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 74.000,00€ (εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο» ηελ εηαηξεία
«ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΔ COMPUTERS &
TELECOMMUNICATION» κε πξνζθεξφκελε ηηκή 49.600,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπλέηαμε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην ππέγξαςε ζε
ηέζζεξα (4) αληίγξαθα .
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:
1) Έγθξηζε πξαθηηθνχ Νν1 ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ , γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο
κεζφδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ησλ Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
74.000,00€ (εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο .
2) ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ ηεο εηαηξείαο «ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ
ΔΠΔ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION».
3)Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη
αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε
ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα
(2.500,00) επξψ.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη 2020 ηνπο ΚΑΔ
02.01.072.0899.01.1231, 02.02.073.0899.01.1231, 02.03.072.0899.01.0011. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί
νη ππ’ αξηζκ. 1099/2019 (ΑΓΑ 9ΚΕΑ7Λ6-Σ5Ε), 1100/2019 (ΑΓΑ: ΦΛ8Φ7Λ6-0Ρ), 1101/2019 (ΑΓΑ:
ΦΦΧΜ7Λ6-7ΚΦ) Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (πνιπεηνχο δέζκεπζεο).

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
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Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

89213/6590/22.3.2019

εηζήγεζε

ηεο

Γ/λζεο

Οηθνλνκηθνύ-

Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ- Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Νν1 ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ

δηαγσληζκνύ, γηα ηε ζύλαςε

ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηε
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ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσλ 2014-2018 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
βάζεη ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζόδνπ θαη ηήξεζεο ηνπ θιαδηθνύ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ησλ
Ο.Σ.Α. (Π.Γ. 315/99), κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 74.000,00 € (εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα

από

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο.
2. Αλαδεηθλύεη

σο

πξνζσξηλό

αλάδνρν

ηνπ

ελ

ζέκαηη

δηαγσληζκνύ

ηελ

εηαηξεία

«ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΔ COMPUTERS & TELECOMMUNICATION».
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο
έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηόηεηεο κε απόθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκό 2/42053/0094/2002 απόθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, κε
ηελ νπνία αλαπξνζαξκόζηεθε ην ρξεκαηηθό πνζό ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ
ζύλαςε ζύκβαζεο, ζε δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500,00) επξώ.
Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
2020 ηνπο ΚΑΔ 02.01.072.0899.01.1231, 02.02.073.0899.01.1231, 02.03.072.0899.01.0011.
Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκ. 1099/2019 (ΑΓΑ: 9ΚΕΑ7Λ6-Σ5Ε), 1100/2019
(ΑΓΑ:

ΦΛ8Φ7Λ6-0Ρ),

1101/2019

(ΑΓΑ:

ΦΦΧΜ7Λ6-7ΚΦ)

Απνθάζεηο

Αλάιεςεο

Τπνρξέσζεο (πνιπεηνύο δέζκεπζεο).
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο
ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

