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Πάτρα 13 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ: 136051/1467
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1194/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 136002/2938/6.5.2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1194/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης

του

συνοπτικού

μειοδοτικού

διαγωνισμού

ανάδειξης

αναδόχων

για

τις

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»., προϋπολογισμού μέχρι του
ποσού των 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής και 2. ανάδειξη ως οριστικού
αναδόχου της εταιρείας «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» με προσφορά συνολικού
ποσού εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (74.331,80 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
10η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

135472/1463/6.5.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1194/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 69ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «1.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
συνοπτικού

μειοδοτικού

διαγωνισμού

ανάδειξης

αναδόχων

για

τις

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»., προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής και 2. ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου της
εταιρείας «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» με προσφορά συνολικού ποσού
εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (74.331,80 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 136002/2938/6.5.2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών και το σχετικό πρακτικό, τα οποία
αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με:
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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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΄/10-11-2005) 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».
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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. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 11/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 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’ 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.
14. Την υπ’ αριθ. 69641/869/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/23-03-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15. Την αριθμ. 92550/132/5-4-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας σχετικά με παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
16. 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 έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Περιφερειακό
Συμβούλιο».
17. Την υπ’ αριθ. 34/12-3-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση του αποτελέσματος μετά
από διαδικασία προμήθειας υλικών και υπηρεσιών α) με απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, β)
με πρόσκληση ενδιαφέροντος», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό πρωτ. 33168/3741/19-3-2015
(ΑΔΑ: 7Β8ΨΟΡ1Φ-ΘΝ5) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
18. Την αρίθμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΣΕ με
θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019»
19. Την αρίθμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΣΕ με θέμα
«Έγκριση προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019»
20. Την αρίθμ. 4/18-01-2019 (2η συνεδρίαση στις 21-01-2019, ΑΔΑ: ΨΟΤΘ7Λ6-ΔΣΚ) Έγκριση του (Ο.Π.Δ)
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019, το οποίο
συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, 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 την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της
Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.Δ. έτους 2019,
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
21. Τον κανονισμό (Ε.Ε) αριθμ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-032014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
22. Την αριθμ. Δ23/OIK 23761/1507/5-6-2015 Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών
Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Προμήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
23. Την αριθμ. Δ23/OIK 49681/3647/5-11-2015 Υπουργική Απόφαση για την πρόσκληση υποβολής
προτάσεων Έργων (Πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του ανωτέρω
Επιχειρησιακού Προγράμματος οι Κοινωνικές Συμπράξεις.
24. Την παράταση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017).
25. Τις συμβάσεις που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 27452 και αριθμό διακήρυξης 146091/2651/2017 (ΑΔΑ: ΨΚΞΙ7Λ6-9Γ7), όπως
αυτές τροποποιήθηκαν.
26. Την παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΝΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» (ΦΕΚ 3143/Β/31-07-2018).
27. Την αρ. 36/31-01-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας κάλυψης του κόστους της υπηρεσίας
αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, μεταφοράς και διανομής τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα
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διανεμηθούν στους ωφελούμενους της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016 - Κ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000150), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD), με τη
διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη από συμφέρουσας οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας»
28. Την με αρ. πρωτ. 26618/2552/25-01-2019 (ΑΔΑ:ΨΓ5Π7Λ6-5ΤΕ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού.
29. Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΗ/53922/883/19-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηλείας περί διαβίβασης προσχεδίου προκήρυξης του Διαγωνισμού : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(Τ.Ε.Β.Α.)».
30. Την αριθμ. 448/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΨΧ7Λ6-ΞΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «1.
Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 74.400,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2. έγκριση κατάρτισης των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης “για τις υπηρεσίες αποθήκευσης, ανασυσκευασίας,
μεταφοράς και διανομής τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.
Ηλείας, στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής & 3.
συγκρότηση επιτροπών αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ενστάσεων».
31. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78792/1738/14-03-2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ :
ΨΞ3Δ7Λ6-ΦΝ5) για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».
32. Το από 29-03-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης & Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ανωτέρω συνοπτικού
διαγωνισμού.
33. Την αριθμ. 786/2019 (ΑΔΑ : ΨΣ9Α7Λ6-0ΑΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ σχετικά με την
«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του
συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»., προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής».
34. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/108276/2372/11-04-2019 έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ
Ηλείας για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
35. Το από 06-05-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης & Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, στον οποίο αναφέρονται τα εξής :
«Με την αριθ. 448/2019 (ΑΔΑ : ΩΣΨΧ7Λ6-ΞΕΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ορίστηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
του Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής
1.
Καραπάνου Καλλιόπη
Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, ως
πρόεδρος
2.

Γεωργάκα Βασιλική

3.

Μπάστα Ελένη

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας , υπάλληλο της Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας, της ΠΔΕ, ως
αναπληρωματικό μέλος
ΠΕ Κοινωνιολόγων, υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας, της ΠΔΕ, ως μέλος

Την 6η Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η εν λόγω Επιτροπή συνήλθε στα γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να αποσφραγίσει

ΑΔΑ: ΨΓΒΣ7Λ6-ΖΝ6
και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με την αριθμ. 786/2019 (ΑΔΑ : ΨΣ9Α7Λ6-0ΑΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, για την
ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78792/1738/14-03-2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Στην Επιτροπή επιδόθηκε, από την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ένας (1)
φάκελος εμπρόθεσμα κατατεθειμένος (αριθ. πρωτ. εισ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/125155/2749/22-04-2019)
«Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» από την εταιρεία «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.»
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπου διαπιστώθηκε
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.9.2 της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78792/1738/14-032019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας
με την επωνυμία: «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» διότι πληρούν τους όρους του άρθρου
2.2.9.2 της εν λόγω διακήρυξης και εισηγείται την οριστική κατακύρωση της υπηρεσίας στον ανωτέρω
μειοδότη, με τιμή προσφοράς συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τρακοσίων τριάντα ενός
κόμμα ογδόντα ευρώ (74.331,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά ως εξής :
Προσφερόμενη τιμή (μη
συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%)
Α. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των δράσεων της πράξης
Οργάνωση του μηχανισμού αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και μεταφοράς
των προϊόντων στα σημεία αποθήκευσης / διανομής του Πίνακα 5, με στόχο
1.765,00
την άμεση διανομή τους.
Συντονισμός των υπευθύνων των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης για
1.765,00
την αρτιότερη οργάνωση των διανομών
Β. Τεχνική Υποστήριξη στην παρακολούθηση, διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων της πράξης
Προετοιμασία της διαδικασίας αποθήκευσης των προϊόντων και
αποθήκευση αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους αναλόγως με το
10.470,00
είδος του προϊόντος
Ανασυσκευασία των προϊόντων ανά δικαιούχο σε ατομικές σακούλες που θα
φέρουν check-list όπου θα αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες των
16.120,00
προϊόντων που του παραδίδονται
Προετοιμασία της διαδικασίας αποστολής και αποστολή στους εταίρους
Δήμους των προϊόντων που περιγράφονται στους Πίνακες 1-4 σε ατομικές
9.675,00
συσκευασίες ανά ωφελούμενο
Τεχνική Υποστήριξη στην οργάνωση της διαδικασίας διανομής των
προϊόντων από τους εταίρους Δήμους της Κ.Σ. και διανομή των ειδών με
20.150,00
επιτόπια παρουσία στελεχών του Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια
πραγματοποίησης των διανομών
Σύνολο
59.945,00
ΦΠΑ 24%
14.386,80
Συνολική Δαπάνη (ολογράφως)
Συνολική Δαπάνη
(αριθμητικώς)
Εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα
74.331,80
λεπτά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

και κλείνει τη σύνταξη του Πρακτικού, το οποίο υπογράφεται εις τριπλούν από όλα τα μέλη της.
Το παρόν Πρακτικό, υποβάλλεται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ)».
Κατόπιν των ανωτέρω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε:
Α. Στην έγκριση του από 06-05-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».,
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, που προβλέπουν οι όροι της
αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/ 78792/1738/14-03-2019 Διακήρυξης, με το οποίο κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία: «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.», διότι πληροί
τους όρους της εν λόγω διακήρυξης και εισηγείται την οριστική κατακύρωση της υπηρεσίας στην ανωτέρω
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εταιρεία, η οποία αναδεικνύεται ως οριστικός ανάδοχος με συνολική τιμή 74.331,80€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και αναλυτικά ως εξής :
Προσφερόμενη τιμή (μη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%)
Α. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των δράσεων της πράξης
Οργάνωση του μηχανισμού αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και
μεταφοράς των προϊόντων στα σημεία αποθήκευσης / διανομής του
1.765,00
Πίνακα 5, με στόχο την άμεση διανομή τους.
Συντονισμός των υπευθύνων των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
1.765,00
για την αρτιότερη οργάνωση των διανομών
Β. Τεχνική Υποστήριξη στην παρακολούθηση, διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων της πράξης
Προετοιμασία της διαδικασίας αποθήκευσης των προϊόντων και
αποθήκευση αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους αναλόγως
10.470,00
με το είδος του προϊόντος
Ανασυσκευασία των προϊόντων ανά δικαιούχο σε ατομικές σακούλες
που θα φέρουν check-list όπου θα αναγράφονται τα είδη και οι
16.120,00
ποσότητες των προϊόντων που του παραδίδονται
Προετοιμασία της διαδικασίας αποστολής και αποστολή στους εταίρους
Δήμους των προϊόντων που περιγράφονται στους Πίνακες 1-4 σε
9.675,00
ατομικές συσκευασίες ανά ωφελούμενο
Τεχνική Υποστήριξη στην οργάνωση της διαδικασίας διανομής των
προϊόντων από τους εταίρους Δήμους της Κ.Σ. και διανομή των ειδών
20.150,00
με επιτόπια παρουσία στελεχών του Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια
πραγματοποίησης των διανομών
Σύνολο
59.945,00
ΦΠΑ 24%
14.386,80
Συνολική Δαπάνη (ολογράφως)
Συνολική Δαπάνη
(αριθμητικώς)
Εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και
74.331,80
ογδόντα λεπτά
Β. στην έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του ποσού των 74.331,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
στον ανωτέρω οριστικό ανάδοχο για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».
Γ. στην εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον
ΚΑΕ : 03.071.9919.01.0037 της Π.Ε. Ηλείας. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η α/α 1078 απόφαση δέσμευσης
πίστωσης (Α.Π. 26618/2552/25-01-2019 ΑΔΑ: ΨΓ5Π7Λ6-5ΤΕ) καταχωρημένη με α/α 1078 στο βιβλίο
εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας

Το πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ . ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78792/1738/14-03-2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».
σύμφωνα με την υπ αριθμ. 448/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος
για την ανάθεση υλοποίησης για τις:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
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ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής.
Με την αριθ. 448/2019 (ΑΔΑ : ΩΣΨΧ7Λ6-ΞΕΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ορίστηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας-Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:

Την

1.

Καραπάνου Καλλιόπη

2.

Γεωργάκα Βασιλική

3.

Μπάστα Ελένη

ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού , υπάλληλο
της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής
της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, ως
πρόεδρος
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας &
Πρόνοιας , υπάλληλο της
Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της
ΠΕ Ηλείας, της ΠΔΕ, ως
αναπληρωματικό μέλος
ΠΕ Κοινωνιολόγων,
υπάλληλο της Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας,
της ΠΔΕ, ως μέλος

6η

Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η εν λόγω Επιτροπή συνήλθε στα γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να
αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 786/2019 (ΑΔΑ : ΨΣ9Α7Λ6-0ΑΚ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78792/1738/14-03-2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Στην Επιτροπή επιδόθηκε, από την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,
ένας (1) φάκελος εμπρόθεσμα κατατεθειμένος (αριθ. πρωτ. εισ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/125155/2749/2204-2019) «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» από την εταιρεία «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α.Ε.»
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπου
διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.9.2 της με αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78792/1738/14-03-2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
της εταιρείας με την επωνυμία: «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» διότι πληρούν τους
όρους του άρθρου 2.2.9.2 της εν λόγω διακήρυξης και εισηγείται την οριστική κατακύρωση της
υπηρεσίας στον ανωτέρω μειοδότη, με τιμή προσφοράς συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων
χιλίάδων και τρακοσίων τριάντα ενός κόμμα ογδόντα ευρώ (74.331,80 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά ως εξής :
Προσφερόμενη τιμή (μη
συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%)
Α. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των δράσεων της πράξης
Οργάνωση του μηχανισμού αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και
1.765,00
μεταφοράς των προϊόντων στα σημεία αποθήκευσης / διανομής του
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Πίνακα 5, με στόχο την άμεση διανομή τους.
Συντονισμός των υπευθύνων των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
1.765,00
για την αρτιότερη οργάνωση των διανομών
Β. Τεχνική Υποστήριξη στην παρακολούθηση, διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων της πράξης
Προετοιμασία της διαδικασίας αποθήκευσης των προϊόντων και
αποθήκευση αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους
10.470,00
αναλόγως με το είδος του προϊόντος
Ανασυσκευασία των προϊόντων ανά δικαιούχο σε ατομικές σακούλες
που θα φέρουν check-list όπου θα αναγράφονται τα είδη και οι
16.120,00
ποσότητες των προϊόντων που του παραδίδονται
Προετοιμασία της διαδικασίας αποστολής και αποστολή στους
εταίρους Δήμους των προϊόντων που περιγράφονται στους Πίνακες 19.675,00
4 σε ατομικές συσκευασίες ανά ωφελούμενο
Τεχνική Υποστήριξη στην οργάνωση της διαδικασίας διανομής των
προϊόντων από τους εταίρους Δήμους της Κ.Σ. και διανομή των ειδών
20.150,00
με επιτόπια παρουσία στελεχών του Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια
πραγματοποίησης των διανομών
Σύνολο
59.945,00
ΦΠΑ 24%
14.386,80
Συνολική Δαπάνη (ολογράφως)
Συνολική Δαπάνη
(αριθμητικώς)
Εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και
74.331,80
ογδόντα λεπτά

και κλείνει τη σύνταξη του Πρακτικού, το οποίο υπογράφεται εις τριπλούν από όλα τα μέλη της.
Το παρόν Πρακτικό, υποβάλλεται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της
ΠΔΕ).
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».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η 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
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

διατάξεις, εφαρμογής του
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 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 136002/2938/6.5.2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)» από 06-05-2019, προϋπολογισμού μέχρι του
ποσού των 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, που προβλέπουν οι όροι της
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αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/ 78792/1738/14-03-2019 Διακήρυξης, με το οποίο κάνει αποδεκτά τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία: «SALAS INTER.GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.», διότι πληροί τους όρους της εν λόγω διακήρυξης και κατακυρώνει την
υπηρεσία στην ανωτέρω εταιρεία, η οποία αναδεικνύεται ως οριστικός ανάδοχος με συνολική τιμή
74.331,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά ως εξής :
Προσφερόμενη τιμή (μη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%)
Α. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των δράσεων της πράξης
Οργάνωση του μηχανισμού αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και
μεταφοράς των προϊόντων στα σημεία αποθήκευσης / διανομής του
1.765,00
Πίνακα 5, με στόχο την άμεση διανομή τους.
Συντονισμός των υπευθύνων των εταίρων της Κοινωνικής
1.765,00
Σύμπραξης για την αρτιότερη οργάνωση των διανομών
Β. Τεχνική Υποστήριξη στην παρακολούθηση, διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων της πράξης
Προετοιμασία της διαδικασίας αποθήκευσης των προϊόντων και
αποθήκευση αυτών σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους
10.470,00
αναλόγως με το είδος του προϊόντος
Ανασυσκευασία των προϊόντων ανά δικαιούχο σε ατομικές σακούλες
που θα φέρουν check-list όπου θα αναγράφονται τα είδη και οι
16.120,00
ποσότητες των προϊόντων που του παραδίδονται
Προετοιμασία της διαδικασίας αποστολής και αποστολή στους
εταίρους Δήμους των προϊόντων που περιγράφονται στους Πίνακες
9.675,00
1-4 σε ατομικές συσκευασίες ανά ωφελούμενο
Τεχνική Υποστήριξη στην οργάνωση της διαδικασίας διανομής των
προϊόντων από τους εταίρους Δήμους της Κ.Σ. και διανομή των
20.150,00
ειδών με επιτόπια παρουσία στελεχών του Αναδόχου σε όλη τη
διάρκεια πραγματοποίησης των διανομών
Σύνολο
59.945,00
ΦΠΑ 24%
14.386,80
Συνολική Δαπάνη (ολογράφως)
Συνολική Δαπάνη
(αριθμητικώς)
Εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και
74.331,80
ογδόντα λεπτά
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης του ποσού των 74.331,80 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, στον ανωτέρω οριστικό ανάδοχο για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,
ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΤΗΣ Κ.Σ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».
3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ : 03.071.9919.01.0037 της Π.Ε. Ηλείας. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η
α/α 1078 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (Α.Π. 26618/2552/25-01-2019 ΑΔΑ: ΨΓ5Π7Λ6-5ΤΕ)
καταχωρημένη με α/α 1078 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.

ΑΔΑ: ΨΓΒΣ7Λ6-ΖΝ6

Λευκό 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 Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

