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Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
Πξνκεζεηψλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1472/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 185046/11683/20.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1472/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξαθηηθνχ Νν1 ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ
“Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big
and Open Data” – HERIT-DATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020», ζπλνιηθήο
δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 105.864,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην
επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
28ε Ινπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

185323/1883/20.06.2019 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
7. χξκνο Γεψξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεψξγηνο ηαζνχιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο,
Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1472/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 34ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «Έγθξηζε
πξαθηηθνχ Νν1 ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ “Sustainable Heritage Management towards Mass
Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Interreg Med 2014-2020», ζπλνιηθήο δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ
105.864,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 185046/11683/20.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηαρ ςπότη:
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», 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.
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 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 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».
9. 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».
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. Σηο ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) θαη 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018Β/24.3.2017) απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» αληίζηνηρα.
12. Σελ ππ΄ αξηζκ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/η.Β/30.1.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
13. 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.
14. 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
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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 α) «Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε
κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη
αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο» θαη β)
«γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην».
15. Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ
λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 2659331/28-12-2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ.
16. Σελ ππ. αξηζ. 94/18-6-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο 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»
17. Σελ ππ΄ αξηζκ. 519/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ “Sustainable Heritage Management towards Mass
Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg
Med 2014-2020», ζπλνιηθήο δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 105.864,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη κε
θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζε
πνηφηεηαο – ηηκήο»
18. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 137473/9504/07-05-2019 δηαθήξπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ επηινγή
αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ “Sustainable Heritage
Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020 ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 105.864,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 85.374,19 € ΦΠΑ : 20.489,81 €) θαη κε
θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο.
19. Σν πξαθηηθφ Νν 1 ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 1
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ηος ανοισηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού κάηυ ηυν οπίυν ηος άπθπος 5 ηος Ν.4412/2016 για ηην επιλογή
αναδόσος για ηην παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος “Sustainable Heritage
Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA
ηος Ππογπάμμαηορ Interreg Med 2014-2020 ζςνολικήρ δαπάνηρ μέσπι ηος ποζού ηυν 105.864,00 €
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24% (πποϋπολογιζμόρ συπίρ ΦΠΑ: 85.374,19 € ΦΠΑ : 20.489,81 €) και με
κπιηήπιο επιλογήρ ηην πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομική άποτη πποζθοπάρ, βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ
ποιόηηηαρ – ηιμήρ.
ηελ Πάηξα, ζήκεξα 31/05/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο ΟηθνλνκηθνχΓεκ/θνχ Διέγρνπ/Σκήκα Πξνκεζεηψλ, επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ 254 Κηήξην Β’, ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ
ζπζηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 519/2019 (ΑΓΑ: ΧΘΕΝ7Λ6-2ΦΜ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ ππ. αξηζ. 73726 ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηεο ππ. αξηζ. πξση. νηθ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/
137473/9504/07-05-2019 (πεξίιεςε δηαθήξπμεο: ΑΓΑ Χ4347Λ6-ΕΝΦ) δηαθήξπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ “Sustainable
Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERITDATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020 ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 105.864,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 85.374,19 € ΦΠΑ : 20.489,81 €) θαη κε θξηηήξην
επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
1. Γηνλχζηνο Καξβέιεο, ΠΔ Πεξηβάιινληνο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, σο
Πξφεδξνο
2. Βαζηιηθή Καξαπάλνπ, ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, σο ηαθηηθφ
κέινο
3. Ρνπκπίλε Αλπθαληή, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο Π.Δ. Αραΐαο, σο ηαθηηθφ κέινο
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Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππ. αξηζ. πξση. νηθ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/ 137473/9504/07-05-2019 (πεξίιεςε
δηαθήξπμεο: ΑΓΑ Χ4347Λ6-ΕΝΦ) αλσηέξσ δηαθήξπμε θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ,
παξαηεξεί ηα εμήο :
Ο δηαγσληζκφο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, κέζσ
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζην εμήο ζχζηεκα) θαη είρε ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ
(α/α) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκφ 73726. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ε Παξαζθεπή 24/05/2019 θαη ψξα 15:00 κ.κ. χκθσλα κε ην ππ. αξηζκ.
νηθ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/ 160595/10669/28-05-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ, ιφγσ απαξαίηεησλ ηερληθψλ
εξγαζηψλ πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί ζηα ζπζηήκαηα ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓΖ, η καηαληκηική ημεπομηνία
ςποβολήρ πποζθοπών ηνπ δηαγσληζκνχ κεηαθέξζεθε ζηηο 27/05/2018 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 15:00 και σο εθ
ηνχηνπ ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ κεηαθέξζεθε επίζεο ζηηο 31/05/2019 ημέπα Παπαζκεςή και
ώπα 10:00 π.μ.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα
δηαπηζηεπηήξηα, (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), ηνπ πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 73726 θαη δηαπίζησζε φηη αθελφο ν δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα σο
«θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ φηη είρε ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο
«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ» κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 27/05/2019 11:05:38, ε νπνία έιαβε ηνλ αξηζκφ απάληεζεο
137886.
Ζ επηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ησλ
πξνζθνξψλ. ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαηαρψξεζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο,
(φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο. Ακέζσο
κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε πξνζθνξά απνζθξαγίζζεθε θαη ζπγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθε ν ππνθάθεινο
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο & Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή πιένλ ε
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο
Καηφπηλ ε επηηξνπή αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία γηα ην δηαγσληζκφ (ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ-Γεκ/θνχ
Διέγρνπ/Σκήκα Πξνκεζεηψλ) ηνλ θπζηθφ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014 θαη δηαπίζησζε φηη είρε
απνζηαιζεί εκπξφζεζκα, έιαβε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 160314/10660/28-05-2019 θαη πεξηέρεη ηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ δηαθήξπμε.
ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη δηαπίζησζε φηη ήηαλ ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο θαη ηεο
πξνυπνζέζεηο ηεο ππ. αξηζ. πξση. νηθ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/ 137473/9504/07-05-2019 (πεξίιεςε δηαθήξπμεο: ΑΓΑ
Χ4347Λ6-ΕΝΦ) δηαθήξπμεο, ήηνη, ε πξνζθέξνπζα εηαηξία θαηέζεζε ειεθηξνληθά ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δπηπιένλ επηβεβαηψζεθε ε εγθπξφηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, κε ηελ ππ. αξηζκ.:311361-1/10-012019 (κε αξ. πξση.: 12825/197/14-01-2019 ηεο ΓΣΔ-ΠΓΔ) επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηε βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξίαο «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΔΠΔ» θαη ππνιφγηζε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο σο αθνινχζσο:
ΚΡΗΣΖΡΗΟ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ
ΒΑΡΤΣΖΣΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
137886
Κ1
Μεθοδολογία
70%
Τλοποίηζηρ
Κ.1.1
Καηαλφεζε
θαη 35%
αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ
θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ
110
38,5
έξγνπ θαη ελζσκάησζή
ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε
ηνπ έξγνπ
Κ.1.2
Μεζνδνινγία θαη κέζα 25%
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
110
27,5
έξγνπ
Κ.1.3
Υξνλνδηάγξακκα
10%
100
10
πινπνίεζεο
Κ2
Ομάδα Έπγος –
30%
Σεσνική Τποζηήπιξη
Έπγος
Κ2.1
Οξγαλσηηθή
20%
110
22
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
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Οκάδαο Έξγνπ
Δμεηδίθεπζε ησλ κειψλ 10%
105
10,5
ηεο Οκάδαο Έξγνπ
ΤΝΟΛΟ
100%
108,50
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κ1 Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ
Κ1.1 Καηανόηζη και αξιολόγηζη ηυν ζηόσυν και ιδιαιηεποηήηυν ηος έπγος και ενζυμάηυζή ηοςρ ζηην
πποζέγγιζη ηος έπγος
Ζ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΔ» πεξηγξάθεη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα ην πξφγξακκα Interreg Med 2014-2020, ην
πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ηα Παθέηα Δξγαζίαο, ην Δηαηξηθφ ρήκα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ, ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή
ηνπ Έξγνπ πξνηείλνληαο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ησλ δπζθνιηψλ/ θηλδχλσλ & ηελ ελζσκάησζε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ.
Κ.1.2 Μεθοδολογία και μέζα για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος
Ζ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΔ» παξαζέηεη κε δηαθξηηέο ελφηεηεο θαη ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηε κεζνδνινγία θαη ηα κέζα γηα
ηελ δηνίθεζε / δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ, ηε κεζνδνινγία θαη ηα κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Παξαδνηέσλ κε βήκαηα
πινπνίεζεο θαη ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε θαη ηε κέζνδν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Αθφκε πξνηείλνληαη επηπιένλ ηξφπνη
γηα ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο επηηφπηεο επηζθέςεηο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη πλαληήζεηο κεηαμχ
κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη κειψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Κ1.1.3 Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ
Ζ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΔ» παξαζέηεη έλα ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο πνπ θξίλεηαη ξεαιηζηηθφ θαη ζχκθσλα κε ην
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο δηαθήξπμεο.
Κ2 Ομάδα Έπγος – Σεσνική Τποζηήπιξη Έπγος
Κ.2.1 Οπγανυηική αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ Ομάδαρ Έπγος
Απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο Δηαηξίαο «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΔ» δηαπηζηψλεηαη φηη δηαζέηεη έλα πνιχ θαιφ ζρήκα
δηνίθεζεο, κε απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα θαη ζαθή ηξφπν ιεηηνπξγίαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ.
Κ.2.2 Δξειδίκεςζη ηυν μελών ηηρ Ομάδαρ Έπγος
Ζ εμεηδίθεπζε ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή θαη ππεξθαιχπηεη ηα δεηνχκελα απφ ηε
δηαθήξπμε.
Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή ζπκθψλεζε θαη μαλαζπλαληήζεθε ηελ Παξαζθεπή 7/6/2019 θαη ψξα 10:00 π.κ. πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππφ – θαθέινπ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηεο εηαηξίαο «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ». Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο
«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ» δηαπηζηψζεθε φηη είλαη ζχκθσλε κε ηελ ελφηεηα 2.4.4 «Πεξηερφκελα Φαθέινπ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»/ Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ», ε δε πξνζθεξφκελε ηηκή
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εβδομήνηα σιλιάδυν εςπώ (70.000,00€) πιένλ ΦΠΑ δεκαέξι σιλιάδυν οκηακοζίυν επξψ
(16.800,00€), ήηνη ογδόνηα έξι σιλιάδυν οκηακοζίυν επξψ (86.800,00€).
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ζχκθσλα θαη κε ηελ ελφηεηα 2.3.2 «Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ» ηεο
Γηαθήξπμεο, ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη θαηέιεμε ζηελ εμήο βαζκνινγία κε βάζε ηνλ ηχπν:
Βi= 85 x (Ti/Tmax) + 15 x (Πmin/Πi)
Όπνπ:
Tmax ε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε θάπνηνο ππνςήθηνο ζηηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο.
Ti ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i (βι. πίλαθα θξηηεξίσλ)
Πmin ε ζπλνιηθή αμία ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή
Πi ε ζπλνιηθή αμία ηεο πξνζθνξάο i
Βi ην απνηέιεζκα ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία
Α/Α
ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟ
Σερληθή Πξνζθνξά
Οηθνλνκηθή
πλνιηθή Βαζκνινγία
πξνζθνξά (€)
1
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΔ
108,5
86.800,00
Βi= 85 x
(108,5/108,5) + 15 x
(86.800,00/86.800,00)=
100
Καηφπηλ ηνχησλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 3.1.2 «Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ» ηεο Γηαθήξπμεο, ε Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Έλσζε Δηαηξεηψλ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΔ» γηα ην πνζφ ησλ εβδομήνηα σιλιάδυν επξψ (70.000,00€) πιένλ ΦΠΑ
δεκαέξι σιλιάδυν οκηακοζίυν επξψ (16.800,00€), ήηνη ογδόνηα έξι σιλιάδυν οκηακοζίυν επξψ (86.800,00€).
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, ε επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο φια ηα ζηνηρεία, ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο,
Πποηείνει ομόθυνα
Κ.2.2

ΑΔΑ: 670Β7Λ6-ΒΙΜ
1. Σην έγκπιζη ηος παπόνηορ ππακηικού
2. Σην πποζυπινή καηακύπυζη ηος Γιαγυνιζμού ζηον οικονομικό θοπέα Ένυζη Δηαιπειών
«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ» για ηο ποζό ηυν εβδομήνηα σιλιάδυν εςπώ (70.000,00€) πλέον ΦΠΑ δεκαέξι
σιλιάδυν οκηακοζίυν εςπώ (16.800,00), ήηοι ογδόνηα έξι σιλιάδυν οκηακοζίυν εςπώ (86.800,00)
3. Σην αποδοσή ηηρ εηαιπείαρ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ» για ηην ζςνέσιζη ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ
(ςποβολή ενηόρ πποθεζμίαρ, δέκα (10) ημεπών από ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ ειδοποίηζηρ ζε αςηόν,
ηα αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ και ηα ππυηόηςπα ή ανηίγπαθα πος εκδίδονηαι).
Καηόπιν ηυν ανυηέπυ, παπακαλούμε για ηην:
1. Έγκπιζη ππακηικού Νο1 ηος ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνζιμού για ηην ζύνατη ζύμβαζηρ για ηην
παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην Τλοποίηζη ηος Έπγος “Sustainable Heritage Management towards
Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA ηος Ππογπάμμαηορ
Interreg Med 2014-2020», ζςνολικήρ δαπάνηρ έυρ ηος ποζού ηυν 105.864,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΠΑ και με κπιηήπιο επιλογήρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά βάζει ηηρ
βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ»
2. Πποζυπινή καηακύπυζη ηος αποηελέζμαηορ ηος ανυηέπυ διαγυνιζμού ζηον οικονομικό θοπέα Ένυζη
Δηαιπειών «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ» για ηο ποζό ηυν εβδομήνηα σιλιάδυν εςπώ (70.000,00€) πλέον ΦΠΑ
δεκαέξι σιλιάδυν οκηακοζίυν εςπώ (16.800,00), ήηοι ογδόνηα έξι σιλιάδυν οκηακοζίυν εςπώ (86.800,00)
3. Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη πίζηυζηρ μέσπι ηος ποζού ηυν 86.800,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΠΑ για ηην παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην Τλοποίηζη ηος Έπγος “Sustainable Heritage
Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERITDATA ηος Ππογπάμμαηορ Interreg Med 2014-2020».
4. Δξοςζιοδόηηζη ηος Πεπιθεπειάπση Γςηικήρ Δλλάδαρ ή ηυν Ανηιπεπιθεπειαπσών ζηοςρ οποίοςρ έσει
αναθέζει ηιρ απμοδιόηηηερ με απόθαζή ηος για ηην ςπογπαθή ηυν ζσεηικών ζςμβάζευν πος θα
πποκύτοςν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθμό 2/42053/0094/2002 απόθαζηρ ηος Τπ. Οικονομίαρ,
με ηην οποία αναπποζαπμόζηηκε ηο σπημαηικό ποζό ηος άπθπος 41 ηος Ν.Γ. 496/74 για ηην ζύνατη
ζύμβαζηρ, ζε δύο σιλιάδερ πενηακόζια (2.500,00) εςπώ.
Σν επξσπατθφ έξγν “Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of
Big and Open Data” – HERIT-DATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020» ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ H δαπάλε βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ 01.071.9919.01.1294. Γηα
ηελ ελ ιφγσ δαπάλε έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ. 357/2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΔΞ7Λ6-ΔΣΦ).

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. 248595/2712/2016 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.

ΑΔΑ: 670Β7Λ6-ΒΙΜ
 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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.
 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: 185046/11683/20.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ Νν1 ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ “Sustainable Heritage
Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” –
HERIT-DATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020», ζπλνιηθήο δαπάλεο έσο ηνπ πνζνχ
ησλ

105.864,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.
2. Καηαθπξψλεη πξνζσξηλά ηνλ Γηαγσληζκφ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα Έλσζε Δηαηξεηψλ
«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ» γηα ην πνζφ ησλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ (70.000,00€) πιένλ ΦΠΑ
δεθαέμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (16.800,00), ήηνη νγδφληα έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ
(86.800,00)
3. Απνδέρεηαη ηελ εηαηξεία «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΔ» γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο (ππνβνιή εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο

ΑΔΑ: 670Β7Λ6-ΒΙΜ
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα
πνπ εθδίδνληαη).
4. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 86.800,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ “Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use
of Big and Open Data” – HERIT-DATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020».
5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο νπνίνπο έρεη
αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ 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.
Σν επξσπατθφ έξγν “Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a
holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020»
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ H δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ

01.071.9919.01.1294. Γηα ηελ ελ ιφγσ δαπάλε έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ.

357/2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΔΞ7Λ6-ΔΣΨ).
Ο Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνο Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο ςήθηζε
ιεπθφ.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεψξγηνο ηαζνχιηαο

