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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1162/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 127002/2208/23.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1162/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 6 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππ’ αξηζκ.
343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
γηα επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “CROSS THE GAP:Accessibilityforsocialandculturalinclusion”
(Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε)», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 17/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
10ε Μαΐνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

135472/1463/6.5.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο θαη χξκνο Γεψξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

Απ. Απόθαζηρ 1162/2019
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Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 36ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 6 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
αλαθνξηθά κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππ’ αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018
πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα επηινγή αλαδφρνπ γηα
ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ
“CROSS

THE

GAP:

Accessibilityforsocialandculturalinclusion”

(Γηαζρίδνληαο

ην

θελφ:

Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε).».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 127002/2208/23.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., 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’.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
4. 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.
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
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 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».
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. 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»
12. 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
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.
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15. Σν κε αξηζκ. 2/80427/0026/30.11.2012 έγγξαθν ηεο 26εο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Λ.Κ. ζχκθσλα κε ην νπνίν ¨ε
έθδνζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, πξνεγείηαη θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θαη
δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο¨.
16. Σελ ππ’ αξηζ. 21/12-02-2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε α) κεηαθνξάο απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Α.Δ. ΟΣΑ εγθξηζέλησλ
επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία 2014-2020 (1ε Πξφζθιεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο) ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο β) απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γ) εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ ππνγξαθή φισλ
ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ» (ΑΓΑ: ΦΒ347Λ6-ΞΝΚ).
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 94/18-06-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «πκπιήξσζε ηεο ππ’
αξηζ.173/2017 απφθαζεο Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ
29/2018 απφθαζε ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2018».
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 97/25-06-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε Γ΄
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018».
19. Σελ ππ’ αξηζκ. 2806/2018 (ΑΓΑ 9ΧΣ77Λ6-ΛΘ6) Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Πίζησζεο, απφ ηελ Γ/λζε
Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Γ.Δ. / Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηελ 432/2019.
20. Σελ ππ’ αξηζκ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΓΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΥ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα
«Οξηζκφο ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A
Διιάδα – Ιηαιία 2014-2020 (1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
21. Σελ ππ’ αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ έσο ηνπ πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ επξψ (7.000,00€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζην
πιαίζην
ηεο
πινπνίεζεο
ηνπ
επξσπατθνχ
έξγνπ
“CROSS
THE
GAP:
Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή έληαμε), κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο θαη εθφζνλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
22. Σελ Απφθαζε κε αξ 2041/2018 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα α.
«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν3 ηεο ππ’ αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε
GPS-GNSS κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έσο ηνπ πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ επξψ (7.000,00 €)
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “CROSSTHEGAP:
Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή έληαμε), κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο θαη εθφζνλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο»,
β. «Αλάδεημε ηεο εηαηξείαο «ΣREE COMPANY CORPORATION A.E.B.E.» σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο
αλσηέξσ πξφζθιεζεο», θαη
γ. «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.807,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ».
23. Σελ ππ’ αξηζκ. 26113/408 /25-01-2019 ζχκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS ζην
πιαίζην
ηεο
πινπνίεζεο
ηνπ
επξσπατθνχ
έξγνπ
“CROSS
THE
GAP:
Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή έληαμε) ζπλνιηθήο δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 6.807,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. (ΑΓΑ:
Χ3077Λ6-Ξ1Τ)
24. Σελ ππ’ αξηζκ. 432/2019 (6ΦΥ67Λ6-ΑΥ5) Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Πίζησζεο, απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ
– Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Γ.Δ. / Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο.
25. Σν ππ’ αξηζκ. Νν6/26-03-2019 Πξαθηηθφ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο CROSS THE GAP
αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6
ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
τοσ έργοσ CROSSTHEGAP
ηεο ππ’ αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ έσο ηνπ πνζνχ ησλ επηά ρηιηάδσλ επξψ (7.000,00 €) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ζην
πιαίζην
ηεο
πινπνίεζεο
ηνπ
επξσπατθνχ
έξγνπ
“CROSS
THE
GAP:
Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή έληαμε), κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ

ΑΔΑ: Ψ1917Λ6-Γ5Ι
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο θαη εθφζνλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
ηνλ Πχξγν, ζήκεξα 22/04/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο, Μαλσινπνχινπ 47, ζπλεδξίαζε ε νκάδα έξγνπ ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «CROSSTHEGAP»,
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαιαβή εμνπιηζκνχ (γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS) ηεο ππ’ αξηζκ.
343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεον νπνίνο εζηάιε ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ηιείαο κε ην ππ’ αξηζκ.
221/20-03-2019 Γειηίν Απνζηνιήο – Σηκνιφγην απφ ηελ εηαηξεία «TREECOMPANYCORPORATION ΑΔΒΔ».
Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ «CROSSTHEGAP», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ππ’ αξηζκ.
105789/517/03-04-2018 (ΑΓΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΥ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κε ζέκα «Οξηζκφο ππεπζχλσλ
πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ ησλ εγθξηζέλησλ επξσπατθψλ έξγσλ Interreg V/A Διιάδα – Ιηαιία 2014-2020
(1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο είλαη:
1. Σδακαινχθαο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, κε Βαζκ. Β΄, σο ππεχζπλνο έξγνπ
2. πειηνπνχινπ Ισάλλα, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – ΟηθνλνκηθνχΒαζκ. Β΄, σο ππεχζπλενηθνλνκηθψλ
(financialmanager)
3. Βιάζζε Δπγελία, ΠΔ Μεραληθψλ, Βαζκφο Β΄, σο ππεχζπλε επηθνηλσλίαο
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ νη:
1. Σδακαινχθαο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, κε Βαζκ. Β΄, σο ππεχζπλνο έξγνπ
2. πειηνπνχινπ Ισάλλα, ΠΔ Γνηθεηηθνχ – ΟηθνλνκηθνχΒαζκ. Β΄, σο ππεχζπλενηθνλνκηθψλ
(financialmanager)
3. Βιάζζε Δπγελία, ΠΔ Μεραληθψλ, Βαζκφο Β΄, σο ππεχζπλε επηθνηλσλίαο
ηε ζπλέρεηα ε νκάδα έξγνπ πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν ηνπ γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS θαζψο θαη ησλ φζσλ
πξνβιέπνληαη:α)ζηελππ’ αξηζκ.343308/5449/06-11-2018πξφζθιεζε, β)ζηελ πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε ε
εηαηξεία-πξνκεζεπηήο, TREECOMPANYCORPORATIONΑΔΒΔ», ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο
πξφζθιεζεο, θαη γ) ζηελ ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο-πξνκεζεπηή θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (Χ3Ο77Λ6-Ξ1Τ).
Η νκάδα έξγνπ δηαπίζησζε φηη ν εμνπιηζκφο πνπ παξειήθζε θαζψο θαη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηελ «TREECOMPANYCORPORATIONΑΔΒΔ», πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ.343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Καηά ζπλέπεηα
πξνθχπηεη ε νξζή θαη πιήξε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν αλέιαβε ε εηαηξεία
«TREECOMPANYCORPORATIONΑΔΒΔ».
Καηφπηλ απηψλ, ε Δπηηξνπή
ΠΡΟΣΔΙΝΔΙ ΟΜΟΦΧΝΑ
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελππ’αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018
πξφζθιεζε γηα ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS, ηνλ νπνίν παξέδσζε ε εηαηξεία «ΣREE
COMPANY CORPORATION AEBE»ζχκθσλα κε ην ππ. αξ. 221/20-03-2019Γειηίν Απνζηνιήο – Σηκνιφγην
θαζψο θαη κε ηελ απφ 17/04/2019 παξερφκελε εθπαίδεπζε ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, Π.Δ. Ηιείαο. Δπίζεο, βεβαηψλεη ηε θαιή θαη πιήξε εθηέιεζεηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ επέρεη θαη ζέζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ε αλσηέξσ νκάδα έξγνπ ππέγξαςε
ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηξία (3) αληίγξαθασο αθνινχζσο:
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Πχξγνο 22/04/2019
1. Σδακαινχθαο Κσλζηαληίλνο
2. πειηνπνχινπ Ισάλλα
3. Βιάζζε Δπγελία
ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ
Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππ’ αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γεσδαηηηθνχ δέθηε
GPS-GNSS ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “CROSS THE GAP:
Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή έληαμε). Με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Βεβαηψλνπκε
ηελ
θαιή
θαη
πιήξε
εθηέιεζε
ηεο
πξνκήζεηαο
απφ
ηελ
εηαηξεία
«TREECOMPANYCORPORATIONAEBE» ζηελ νπνία είρε αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 26113/408
/25-01-2019(ΑΓΑ: Χ3077Λ6-Ξ1Τ) γηα ην πνζφ ησλ 6.807,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Η δαπάλε ησλ 6.807,60 € ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ
έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 01.071/9919.01.1292 ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ’. 1901/484 /03-012019 (α/α 432) δέζκεπζεο πίζησζεο.
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
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 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 127002/2208/23.4.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Νν 6 ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ αλαθνξηθά
κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππ’ αξηζκ. 343308/5449/06-11-2018 πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα
γεσδαηηηθνχ δέθηε GPS-GNSS ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “CROSS THE
GAP:Accessibilityforsocialandculturalinclusion” (Γηαζρίδνληαο ην θελφ: Πξνζβαζηκφηεηα γηα
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
ην άλσ πξαθηηθφ βεβαηψλεηαη ε θαιή θαη πιήξεο εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ εηαηξεία
«TREECOMPANYCORPORATIONAEBE» ζηελ νπνία είρε αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.
26113/408 /25-01-2019 (ΑΓΑ: Ω3077Λ6-Ξ1Τ) γηα ην πνζφ ησλ 6.807,60 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ.
Η δαπάλε ησλ 6.807,60 € ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ηνπ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 01.071/9919.01.1292 ζχκθσλα κε ηελ ππ.
αξηζκ. 1901/484 /03-01-2019 (α/α 432) δέζκεπζεο πίζησζεο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

