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ΠΡΟ:

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

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2615/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 357563/20754/29-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2615/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «α) Έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (GDPR) θαη ηε ζρεηηθή ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ
γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο επαξθνχο επηπέδνπ αζθάιεηαο σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ θαηέρεη θαη
επεμεξγάδεηαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 24.180,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο

βάζεη ηεο ηηκήο

β) Έγθξηζε ησλ

επηζπλαπηφκελσλ ηεπρψλ.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ

ΑΔΑ: 61Ν97Λ6-Ξ41

ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Η.Π.Μεζνινγγίνπ, ζήκεξα ηελ 05ε Γεθεκβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ. ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησι/ληαο, ζηελ Η.Π. Μεζνινγγίνπ
(Κχπξνπ 1- Γηνηθεηήξην), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 359121/3310/29-11-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ επί ηνπ ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο- ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Λχηξαο Ησάλλεο- ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο- ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κνληνγηάλλεο Γεψξγηνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Βνχιγαξε-Πνινλχθε Ακαιία – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κσζηαθφπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθε ν Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θαη ηαθηηθφ κέινο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Αγγειφπνπινο Γεψξγηνο.

Υξέε γξακκαηέσλ άζθεζαλ ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ν Γεψξγηνο ηαζνχιηαο θαη ε Βαζηιηθή Σζνχκα,
ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 328521/4534/06-112019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2615/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 97ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν: «α)
Έγθξηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ
αλάδνρν ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (GDPR) θαη ηε ζρεηηθή ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε
ελφο επαξθνχο επηπέδνπ αζθάιεηαο σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ θαηέρεη θαη επεμεξγάδεηαη ε Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 24.180,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
Οηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο β) Έγθξηζε ησλ επηζπλαπηφκελσλ ηεπρψλ.».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 357563/20754/29-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λακβάλνληαο ππφςε:
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.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 (ΦΔΚ 133/η. Α/19-7-2018)
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. 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.
7.
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».
8.
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.
9.
Σελ ππ αξηζκ 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μάηνπ 2019 θαη 2αο Ινπλίνπ 2019 θαη ην απφ 29/08/2019
πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
10.
Σελ ππ’ αξηζ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΔΚ.706η.ΤΟΓΓ/9.9.2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
11.
Σελ ππ. αξηζ. 143/2019 (10ε πλεδξίαζε ζηηο 1.9.2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία «εμειέγεζαλ ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πεξίνδν 1/9/2019 έσο 7/11/2021 (άξζξν 175 παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ
Ν.3852/2010)».
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12.
Σελ ππ. αξηζκ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΛΩΓ7Λ6-ΓΓ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
13.
Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019. Η 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 Ινλίνπ
14.
Tηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 «Αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ & ησλ
Πεξηθεξεηψλ» ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ…», πνπ
αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» «αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
πεξηθεξεηψλ».
Με ηελ αξηζκ. 378/2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο εγθξίζεθε ε
αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν ησλ
ππεξεζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (GDPR) θαη ηε
ζρεηηθή ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο επαξθνχο επηπέδνπ αζθάιεηαο σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ
θαηέρεη θαη επεμεξγάδεηαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 24.180,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ :
1.
Έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθό
ζπλεξγάηε ησλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ επηπέδνπ ζπκκόξθσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (GDPR) θαη ηε ζρεηηθή ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ελόο επαξθνύο
επηπέδνπ αζθάιεηαο σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ θαηέρεη θαη επεμεξγάδεηαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016, ζπλνιηθήο
δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 24.180,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από Οηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο θαζώο θαη έγθξηζε ησλ
επηζπλαπηόκελσλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη:
Α) Τεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ.
Β) Τεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθό ηύπν.
2.
Τε ζύζηαζε ησλ επηηξνπώλ αμηνιόγεζεο θαη ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαηόπηλ θιήξσζεο κεηαμύ
ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα κε βάζε ηα ηζρύνληα ζην άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ
02.00.072.0899.01.1122. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 2200/2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο

Δλ ζπλερεία, ν πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνπο θ.θ. Μσξατηε Νηθφιαν θαη Μεηξφπνπιν Κσλ/λν ,
Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο δήηεζε λα εθθσλήζνπλ 6
αξηζκνχο έθαζηνο απφ θαηάζηαζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ
ζπιινγηθά φξγαλα, ηεο νπνίαο δελ γλψξηδαλ ηελ αληηζηνηρία νλνκάησλ θαη αξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνθχςνπλ ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ηπρφλ
επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο θαη ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Δλζηάζεσλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο.
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ, σο Πξφεδξνο
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2. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
3. ΕΑΠΑΝΣΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΓΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ, σο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο
2. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ
3. ΚΑΡΒΔΛΖ ΓΗΟΝΤΗΟ, ΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
Σακηικά μέλη
1. ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ, σο Πξφεδξνο
2. ΥΑΗΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
3. ΣΟΤΖ ΟΦΗΑ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΠΛΑΛΖ ΜΑΡΗΑΝΘΖ, ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ, σο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο
2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ
3. ΝΣΟΤΝΣΟΤΜΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ, ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
Ζ 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’/298-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίνπ 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 Ηνλίνπ
«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. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
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 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΗΤ7Λ6-Θ3Τ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 3722/η.
Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο
θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο.
 Σελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:352503/20516/25-11-2019

εηζήγεζε

ηεο

Γ/λζεο

Οηθνλνκηθνχ

–

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ζε

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (GDPR) θαη ηε ζρεηηθή ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε
ελφο επαξθνχο επηπέδνπ αζθάιεηαο σο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ θαηέρεη θαη επεμεξγάδεηαη ε Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 117
ηνπ Ν.4412/2016, ζπλνιηθήο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 24.180,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο
βάζεη ηεο ηηκήο θαζψο θαη εγθξίλεη ηα ζρεηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη: Α) Σεο δηαθήξπμεο ηνπ
ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Β) Σεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ
ηχπν.
2.

πζηήλεη ηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο θαη ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ

ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα κε βάζε ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 26 ηνπ
λ.4024/2011, σο εμήο:
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Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηος διαγωνιζμού
Σακηικά μέλη
1. ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ, σο Πξφεδξνο
2. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
3. ΕΑΠΑΝΣΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΓΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ, σο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο
2. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ
3. ΚΑΡΒΔΛΖ ΓΗΟΝΤΗΟ, ΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Δπιηποπήρ Δνζηάζεων ηος διαγωνιζμού
Σακηικά μέλη
1. ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ, σο Πξφεδξνο
2. ΥΑΗΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
3. ΣΟΤΖ ΟΦΗΑ, ΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ
Αναπληπωμαηικά μέλη
1. ΠΛΑΛΖ ΜΑΡΗΑΝΘΖ, ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ, σο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο
2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΠΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ
3. ΝΣΟΤΝΣΟΤΜΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ, ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ 02.00.072.0899.01.1122. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 2200/2019
απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
Καηά ςήθηζε ν θ. Μσξατηεο Νηθφιανο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Ο Γξακκαηέαο
Γεψξγηνο ηαζνχιηαο
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