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Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 7 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτ: 236868/2472
ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1956/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 236862/14751/6.8.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1956/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού No1

της Επιτροπής Αποσφράγισης και

Αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/191441/12091/26-06-2019 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης,
με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια
εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου νερού δικτύων
ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών,
κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και
συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία,
μέχρι του ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής
στο σύνολο της προμήθειας», 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. 28/2019 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
7η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

234164/2456/2.8.2019 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. Σύρμος Γεώργιος-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 τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Γαβριηλίδης Κων/νος
Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν για το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης οι εκπρόσωποι των
Αγροτικών Αλιευτικών Συνεταιρισμών
i.

κ. Μαχαιριώτης Δημήτριος-(πρόεδρος του συνεταιρισμού «Το Σκαλί»

ii. κ. Κλαουδάτος Σταύρος (πρόεδρος του Συν/σμού «Η Δηιάνειρα»
iii. κ. Κάππας Παναγιώτης (πρόεδρος του Συν/σμού «Αγία Ειρήνη»)
iv. κ. Μπότας Γεώργιος (πρόεδρος του Συν/σμού «Το Διβάρι»)
καθώς και οι εγγυητές και νομικοί εκπρόσωποι των παραπάνω αγροτικών αλιευτικών
συνεταιρισμών.
Επίσης για το πρώτο (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκαν ο Δ/ντής της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Νικολόπουλος Στέφανος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας ΠΕ
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Παρπούρα Άλκηστις - Χρυσάνθη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1956/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα
συμφώνησε ομοφώνα, με τίτλο: «Έγκριση του Πρακτικού No1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/191441/12091/26-06-2019

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης,
με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια
εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου νερού δικτύων
ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών,
κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και
συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία,
μέχρι του ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής
στο σύνολο της προμήθειας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 236862/14751/6.8.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
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’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 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.
6. 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.
7. 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».
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
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9. 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.
10. 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
11. Τις υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) και 69923/876/14.3.2017(ΦΕΚ
1018-Β/24.3.2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
12. 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.
13. 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.
14. 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 κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
15. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019»
16. Την υπ. αριθ. 226/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019»
17. Τη Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/τ.Β΄/19-9-2017) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης
Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)
18. Το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο
φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Υ2/οικ.329/98 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998)
19. Την υπ’ αριθμ. 46339/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση ¨ Περί ποιότητας των επιφανειακών νερών που
προορίζονται για κολύμβηση.
20. Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ « Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων
κολύμβησης , σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας
των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της15ης Φεβρουαρίου 2006.
21. Την αρ. Γ1/443/73 Υ.Δ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Γ4/1150/78 Υ.Δ. περί ‘’Κολυμβητικών δεξαμενών
μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών’’.
22. Την υπ’ αριθμ. 314/13-05-2019 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ.
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή
της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας
των υδάτων (πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος
εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από
συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η
Δημόσια Υγεία, με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας, κατόπιν συλλογής
προσφορών ύστερα από δημοσίευση στον ιστοτόπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος»
23. Την υπ’ αριθμ.1223/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη
σύναψη σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια των αναλύσεων υδάτων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής στο σύνολο της προμήθειας
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24. Τις υπ΄αριθμ. 2107/2019,2108/2019 και 2110/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικού –Δημοσιονομικού Ελέγχου πολυετούς δέσμευσης.
25. Την υπ’ αριθμ. 1400/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1223/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για τη σύναψη σύμβασης με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια των αναλύσεων υδάτων στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής στο σύνολο της προμήθειας» ως προς
τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
26. Την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/191441/12091/26-06-2019
(ΑΔΑΜ:19PROC005174658) «Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με
διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των
υδάτων (πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων),
θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα
κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια
Υγεία, μέχρι του ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής στο σύνολο της
προμήθειας»
27. Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/11-07-2019 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών όπως
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1
Στην Πάτρα, σήμερα 03-07-2019, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:30 π. μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού επί
της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποσφράγισης
προσφορών που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 192617/482/25-06-2019 (ΑΔΑ ΩΘ637Λ6-Φ1Ψ) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν έπειτα από
την υπ’αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/191441/12091/26-06-(ΑΔΑΜ:19PROC005174658)«Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο
εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου
νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών
νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και
συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία, μέχρι του
ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής στο σύνολο της προμήθειας»
Τα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 192617/482/25-06-2019 (ΑΔΑ ΩΘ637Λ6-Φ1Ψ) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, είναι:
1) Μπαραμπάτης Νικόλαος ΠΕ Ιατρών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, τακτικό μέλος και πρόεδρος .
2) Ανυφαντή Ρουμπίνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αχαΐας, ως τακτικό μέλος
3) Αναγνωστοπούλου Ιωάννα, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Επόπτης Δημόσιας Υγείας με βαθμό Α’
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αχαΐας, τακτικό μέλος
Η ανωτέρω επιτροπή έχοντας υπ’ όψη την ανωτέρω σχετική πρόσκληση παρέλαβε τις κάτωθι προσφορές:
1. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΛΚΕ » με αρ. πρωτ.198768/12552/03-07-2019, η οποία έλαβε τον
αριθμό Νο 1
2. «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε» με αριθμ πρωτ. 198934/12557/03-07-2019 η οποία έλαβε τον
αριθμό 2.
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην ανάγνωση της ανωτέρω πρόσκλησης ενδιαφέροντος όπου και
διαπίστωσε ότι στο παράρτημα Β και συγκεκριμένα στη σελίδα 16 κάτω από τα κριτήρια αξιολόγησης ο τύπος
βαθμολόγησης αποτυπώνεται με λάθος υπολογισμούς. Για το λόγο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει
ερώτημα στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να διευκρινίσει τον ορθό τύπο υπολογισμού βαθμολογίας ώστε
να συνάδουν τα ποσοστά του πίνακα με τον τύπο. Το αίτημα θα το καταθέσει ο πρόεδρος της επιτροπής και θα
παραλάβει την έγγραφη απάντηση της υπηρεσίας.
Την Τετάρτη 10/7/2019 κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 206379/3100/10-07-2019 αίτημα της επιτροπής προς
τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας , όπου ζητούνται διευκρινήσεις : .....Κατά
την συγκρότησή μας και πριν την αποσφράγιση των προσφορών διαπιστώθηκε ότι :κατά την ανάγνωση της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στις τεχνικές προδιαγραφές, στο πίνακα στη σελίδα 15 τα
ποσοστά που πρέπει να βαθμολογηθούν είναι διαφορετικά με αυτά που αναγράφονται στο τύπο υπολογισμού
της βαθμολογίας στη σελίδα 16. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ορθά ποσοστά και
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τον ακριβή τύπο υπολογισμού. Σημειώνεται ότι οι πίνακες που αποτυπώνονται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος
είναι ίδιοι χωρίς αλλαγές στα ποσοστά.
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας απάντησε αυθημερόν με το ταυτάριθμο
έγγραφό της σύμφωνα με το οποίο: «…τα ορθά ποσοστά υπολογισμού βαθμολογίας των προσφορών είναι τα
αναγραφόμενα στον πίνακα επί της σελίδας 15 καθώς εκ παραδρομής δεν αναγράφηκαν τα ορθά ποσοστά
στον υπολογιστικό τύπο της σελίδας 16. Ως εκ τούτου ο σωστός τύπος υπολογισμού είναι ο ακόλουθος :
ΣΤΠ = 0,35* Α+ 0,30 * Β+ 0,20* Γ + 0,15* Δ».
Στη συνέχεια η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. όπου
ενημερώθηκαν τα μέλη για την απάντηση της Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας
σχετικά με τον τύπο υπολογισμού βαθμολογίας των προσφορών.
Στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των δύο (2) κατατεθειμένων προσφορών σύμφωνα με τον αριθμό
πρωτοκόλλου κατάθεσης ενός εκάστου.
• Πρώτος αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» Νο1 από το « Πανεπιστήμιο Πατρών» .
Κατά τον έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε ότι ο τελευταίος έχει δυο υποφακέλους , ένα με την τεχνική προσφορά
και ένα με την οικονομική προσφορά. Επιπλέον διαθέτει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις όπως αυτές
ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση. Κατά την αξιολόγηση του
φακέλου της τεχνικής προσφοράς
διαπιστώθηκε ότι για την απόδειξη εμπειρίας δεν έχουν κατατεθεί βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (από τις
αναθέτουσες αρχές στις οποίες αποδεικνύεται η εμπειρία) ή επιστολές από ιδιωτικούς φορείς.( παρ 3 σελ 34).
Επιπλέον δεν έχουν κατατεθεί τίτλοι σπουδών και χρόνος προϋπηρεσίας του απασχολούμενου προσωπικού
στον κατάλογο με τις αντίστοιχες ειδικότητες. ( παρ 7 σε 35). Ως εκ τούτου ο φάκελος κρίνεται ελλιπής και
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαδικασίας.
• Δεύτερος αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» Νο2 από την εταιρεία «Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε» Κατά τον έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω υποψήφιος ανάδοχος δεν
έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος όπως αυτά περιγράφονται στην
σελίδα 5 «Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής– Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως
προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα
στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.» Ως εκ τούτου η επιτροπή αποφάσισε να
απορρίψει τον υποψήφιο ανάδοχο χωρίς να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη των υποψηφίων αναδόχων, συνεπώς ο εν λόγω διαγωνισμός
κρίνεται άγονος.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της σχετικής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υπέγραψε το παρόν
πρακτικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την :
Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
1. Έγκριση του Πρακτικού No1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/191441/12091/26-06-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την επιλογή
αναδόχου για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο
εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου
νερού δικτύων ύδρευσης, εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών
νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και
συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία, μέχρι του
ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
2. Κήρυξη του διαγωνισμού άγονου λόγω απόρριψης όλων των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών
φορέων

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».
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 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

διατάξεις,

εφαρμογής

του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 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: 236862/14751/6.8.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
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 Το Πρακτικό Νο 1/11-07-2019 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το από 1/11-07-2019 Πρακτικό No1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
προσφορών της υπ’αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/191441/12091/26-06-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος αναφορικά με την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, με έναρξη
διάρκειας από την υπογραφή της, με διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια εργαστηριακών
αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων (πόσιμου νερού δικτύων ύδρευσης,
εμφιαλωμένων νερών από το εμπόριο και έλεγχος εμφιαλωτηρίων), θαλασσινών νερών,
κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και
συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία,
μέχρι του ποσού των 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής
στο σύνολο της προμήθειας.
2. Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο λόγω απόρριψης όλων των προσφορών των συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων.

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

