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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 867/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:206935/13906/18-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 867/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 2 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ
επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’
αρικμ. 176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725) διακιρυξθσ του

ςυνοπτικοφ

διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ςφναψθ ετιςιασ ςφμβαςθσ αναφορικά με: α) τθν
μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και βιβλιοδεςία
των ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των Επιτροπϊν
που ζχουν ςυςτακεί με τα άρκρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν
τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία, θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου για τθν κάλυψθ διαφόρων δράςεων τθσ Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ,
ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ)» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, ανά
τμιμα/τμιματα και 2) ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 867/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε το 25ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «1) Ζγκριςθ του πρακτικοφ
Νο 2 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που
υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’ αρικμ. 176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725)
διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ςφναψθ ετιςιασ ςφμβαςθσ
αναφορικά με: α) τθν μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και
βιβλιοδεςία των ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των
Επιτροπϊν που ζχουν ςυςτακεί με τα άρκρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν
τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία, θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου για τθν κάλυψθ διαφόρων δράςεων τθσ Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ, ςυνζδρια,
θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ)» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 5.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, ανά τμιμα/τμιματα και 2) ανάδειξθ
οριςτικοφ αναδόχου».
Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε τθν
υπ’ αρικμ. πρωτ.: 206935/13906/18-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το οποίο
ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ
επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του δθμόςιου
λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»

ΑΔΑ: 96Ε47Λ6-Τ5Κ
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
8. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
9. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
10.Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των αποτελεςμάτων
των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό
ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
11.Σθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12.Σθν υπϋαρικμ.281668/3810/26.9.2019 (ΦΕΚ 3722-Β/8.10.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ,
περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ .
13.Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
14.Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
15.Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
16.Σθν υπ’ αρικ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ327Λ6-ΨΣΝ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου με τθν οποία
εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ
τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-12-2019 απόφαςθ του ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
17. Σθν υπ’ αρικ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ 9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Ζγκριςθ του Ετιςιου Προγράμματοσ Προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020» και ειδικότερα
τθν περίπτωςθ viii«Ζγκριςθ αναγκαιότθτασ διενζργειασ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν
μαγνθτοφϊνθςθσ, απομαγνθτοφϊνθςθσ, θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ, ςελιδοποίθςθσ και βιβλιοδεςίασ των
πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, των διοικθτικϊν
επιτροπϊν του Π.. και κάκε ςυντονιςτικοφ οργάνου τθσ Περιφζρειασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 164
και 178 του ν.3852/2010 (όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το ν.4555/2018)»
18.Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ζτθ 2020 και 2021 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.00.072.1121.01.1122. Για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ υπ’αρικμ.2234/2020 (ΑΔΑ
67Λ07Λ6-ΘΡ7) απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ .
19.Σθν υπ αρικμ. 733/2020 (ΑΔΑ Ω197Λ6-ΣΙΓ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για : α)
τθν μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και βιβλιοδεςία των
ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των Επιτροπϊν που ζχουν ςυςτακεί
με τα άρκρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου
πρακτικοφ, και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία, θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι
υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
για τθν κάλυψθ διαφόρων δράςεων τθσ
Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ, ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ)» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ
των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, ανά τμιμα/τμιματα 2) Σθ
ςφςταςθ των επιτροπϊν α) Επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν β) Επιτροπι αξιολόγθςθσ
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ενςτάςεων του ανωτζρω διαγωνιςμοφ.
20.Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725) διακιρυξθ του
ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν αναφορικά με : α) τθν
μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και βιβλιοδεςία των ςυνεδριάςεων
του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των Επιτροπϊν που ζχουν ςυςτακεί με τα άρκρα
164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου
πρακτικοφ, και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία, θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι
υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
για τθν κάλυψθ διαφόρων δράςεων τθσ
Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ, ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ)» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ
των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, ανά τμι μα/τμιματα.
21.Σθν υπ αρικ. 787/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΓ67Λ6-Η7Μ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : « Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 1 (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά-οικονομικι
προςφορά) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’αρικμ.
176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725) διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
για α) τθν
μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και βιβλιοδεςία των ςυνεδριάςεων
του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των Επιτροπϊν που ζχουν ςυςτακεί με τα άρκρα
164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου
πρακτικοφ, και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία, θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι
υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
για τθν κάλυψθ διαφόρων δράςεων τθσ
Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ, ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ)» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ
των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενω ν υπθρεςιϊν, ανά τμιμα/τμιματα
22.Σο υπ’αρικμ. Νο 2/2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν αναφορικά με τθν
υπ’αρικμ.πρωτ. 176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725) διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ,
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω :
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 2
τθν Πάτρα, τθν 5-8-2020, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ επί τθσ οδοφ
Πανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν όπωσ ορίςτθκε
με τθν υπ’ αρικμ. 733/2020 (ΑΔΑ:Ω197Λ6-ΣΙΓ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, προκειμζνου να προβεί ςτθν
αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου
ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ. 787/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΓ67Λ6-Η7Μ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ , για τθν
ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου για τθν ςφναψθ ετιςιασ ςφμβαςθσ για:
α) τθν μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και βιβλιοδεςία των
ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των Επιτροπϊν που ζχουν
ςυςτακεί με τα άρκρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 40.000,00
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα
απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ, και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία,
θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου για τθν κάλυψθ
διαφόρων δράςεων τθσ Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ, ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ)» προχπολογιςκείςασ
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν,
ανά τμιμα/τμιματα
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
1. Αγγελι Καλλιόπθ , ΠΕ Γεωτεχνικϊν , υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε Αχαίασ τθσ ΠΔΕ ωσ πρόεδροσ
2. Καρζλα Αναςταςία, ΣΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε Αχαίασ τθσ ΠΔΕ
3. Χατηιπαπασ Χριςτοσ , ΠΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε Αχαίασ τθσ ΠΔΕ
τθ ςυνζχεια και αφοφ διαπιςτϊκθκε θ απαιτοφμενθ απαρτία, ο Πρόεδροσ ηιτθςε τον φάκελο των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, είχαν αποςταλεί με θλεκτρονικό τρόπο (e-mail) ,
με αρικμ.πρωτ.196934/13009/5.8.2020 ( αναμζνετε και ο φυςικόσ φάκελοσ).
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Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προζβθ ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου,
ιτοι τθσ εταιρείασ «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΘ Θ. & ΙΑ Ο.Ε» με δ.τ ‘’ΑΕΛΙΟ’’ και αφοφ τον ζλεγξε, διαπίςτωςε τθν πλθρότθτα
και ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 12 τθσ υπ αρ. διακιρυξθσ
176956/11696/15.7.2020, πλθν των κάτωκι :
 του πιςτοποιθτικοφ τθσ περίπτωςθσ 2 (υποπερίπτωςθ 3β του άρκρου 6) του άρκρου 12 ιτοι το πιςτοποιθτικό περί
μθ πτϊχευςθσ-εξυγίανςθσ-αναγκαςτικισ διαχείριςθσ για το οποίο ο ανάδοχοσ ζχει κάνει αίτθςθ ςτο Πρωτοδικείο
Ακθνϊν ςτισ 4/8/2020 και αναμζνετε να το παραλάβει.
 Επικαιροποιθμζνο πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ
 Εκτφπωςθ TAXIS NET για τθν εταιρεία.
Με το υπ’αρικμ.πρωτ.199212/13198/7.8.20 παρελιφκθςαν επικαιροποιθμζνο το πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ, εκτφπωςθ από TAXIS NET για τθν εταιρεία και για τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ,
κακϊσ και επικαιροποιθμζνα το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Μθτρϊο του επιμελθτθρίου και το Γενικό
Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ.
Με το υπ’αρικμ.πρωτ.204146/13717/13.8.20 παρελιφκθ το πιςτοποιθτικό τθσ περίπτωςθσ 2 (υποπερίπτωςθ 3β του
άρκρου 6) του άρκρου 12 ιτοι το πιςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ-εξυγίανςθσ-αναγκαςτικισ διαχείριςθσ από το
Πρωτοδικείο Ακθνϊν.
και αφοφ ζγινε ο ζλεγχοσ , διαπιςτϊκθκε ότι τα παραπάνω, ιταν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ
Π Ρ Ο Σ Ε Ι Ν Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
ωσ οριςτικό ανάδοχο τθσ υπ’ αρικμ. 176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725) διακιρυξθσ για τθ
ςφναψθ ετιςιασ ςφμβαςθσ για «α) τθν μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία,
ςελιδοποίθςθ και βιβλιοδεςία των ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και
των Επιτροπϊν που ζχουν ςυςτακεί με τα άρκρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά
ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ, και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία,
θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου για τθν κάλυψθ
διαφόρων δράςεων τθσ Περιφζρειασ (ςυςκζψεισ, ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ) προχπολογιςκείςασ
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ», τθν εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΘ Θ. &
ΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. ‘’ΑΕΛΙΟ’’ για το τμιμα α) με κόςτοσ 0,62 € ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ χωρίσ
ΦΠΑ (0,77€ με ΦΠΑ) και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και
για το τμιμα β) με κόςτοσ 3.200,00 € ετθςίωσ χωρίσ ΦΠΑ (3.968,00 € με ΦΠΑ).
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ , θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςυνζταξε το παρόν πρακτικό, το υπζγραψε ςε
τζςςερα (4) αντίγραφα και το παρζδωςε ςτθν υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, προκειμζνου να υποβλθκεί
προσ ζγκριςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 2 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’αρικμ. 176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007029725)
διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ςφναψθ ετιςιασ ςφμβαςθσ
αναφορικά με : α) τθν μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και
βιβλιοδεςία των ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των Επιτροπϊν που
ζχουν ςυςτακεί με τα άρκρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα
απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ, και β) τθν μαγνθτοφϊνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία, θχογράφθςθ
και οπτικοακουςτικι υποςτιριξθ) τθσ αίκουςασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου για τθν κάλυψθ διαφόρων
δράςεων τθσ Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ, ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ)» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ των 5.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, ανά
τμιμα/τμιματα
2. Σθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΘ Θ. & ΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. ‘’ΑΕΛΙΟ’’ ωσ οριςτικοφ αναδόχου και τθν
ανάκεςθ για τθν ςφναψθ ετιςιασ ςφμβαςθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω
εργαςιϊν με τιμι προςφοράσ για το τμιμα α) 0,62 € ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ χωρίσ ΦΠΑ
(0,77 € με ΦΠΑ) και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, και για
το τμιμα β) με κόςτοσ 3.200,00 € ετθςίωσ χωρίσ ΦΠΑ (3.968,00 € με ΦΠΑ).
3. Σθν εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ και Διοίκθςθσ κ. Παναγιϊτθ ακελλαρόπουλο,
δυνάμει τθσ υπϋ αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 (Φ.Ε.Κ. 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςθσ του Περιφερειάρχθ
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Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ», ςτο εξισ καλοφμενθ
«ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ» , για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ που κα προκφψει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
υπ’ αρικμό 2/42053/0094/2002 απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό ποςό
του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500,00) ευρϊ.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ζτθ 2020 & 2021 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.00.072.1121.01.1122. Για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ υπ’αρικμ.2234/2020 απόφαςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ .

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ απόψεισ
τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3667/τ.
Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:206935/13906/18-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’αρικμ. 176956/11696/15.7.2020 (ΑΔΑΜ
20PROC007029725) διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ςφναψθ
ετιςιασ ςφμβαςθσ αναφορικά με: α) τθν μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ, θλεκτρονικι
επεξεργαςία, ςελιδοποίθςθ και βιβλιοδεςία των ςυνεδριάςεων του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ και των Επιτροπϊν που ζχουν ςυςτακεί με τα άρκρα 164 και 178 του Ν.3852/2010
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 40.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ, και β) τθν
μαγνθτοφϊνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ (θχολθψία, θχογράφθςθ και οπτικοακουςτικι υποςτιριξθ)
τθσ
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υμβουλίου
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διαφόρων

δράςεων

τθσ

Περιφζρειασ(ςυςκζψεισ, ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςχολικζσ επιςκζψεισ), προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ των 5.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, ανά
τμιμα/τμιματα.

2. Αναδεικνφει τθν εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Θ. & ΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. ‘’ΑΕΛΙΟ’’ ωσ οριςτικό ανάδοχο του
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν με τιμι προςφοράσ για το τμιμα α)
0,62 € ανά ςελίδα απομαγνθτοφωνθμζνου πρακτικοφ χωρίσ ΦΠΑ (0,77 € με ΦΠΑ) και ςε κάκε περίπτωςθ
μζχρι του ποςοφ των 40.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, και για το τμιμα β) με κόςτοσ 3.200,00
€ ετθςίωσ χωρίσ ΦΠΑ (3.968,00 € με ΦΠΑ).

3. Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ και Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Παναγιϊτθ
ακελλαρόπουλο, δυνάμει τθσ υπϋ αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 (Φ.Ε.Κ. 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςθσ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων
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τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ», ςτο εξισ καλοφμενθ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ», για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ που
κα προκφψει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμό 2/42053/0094/2002 απόφαςθσ του Τπ.
Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν
ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500,00) ευρϊ.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ζτθ 2020 & 2021 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.00.072.1121.01.1122. Για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ υπ’αρικμ.2234/2020
απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ .

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Νικόλαοσ Μωραΐτθσ
ψιφιςε λευκό.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

