Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.09.01 10:32:05
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ6-ΩΞΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραφείο Προζδρου Οικονομικήσ Επιτροπήσ
Σαχ. Δ/νςη: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Σηλζφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 01 επτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:215150/1278
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 894/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:214982/14470/27-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 894/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
ενοικίαςθ, ςυναρμολόγθςθ, τοποκζτθςθ, αποςυναρμολόγθςθ και απομάκρυνςθ μζτρων αςφαλείασ
και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ - Π.
Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεκνζσ ιρκουί Καρτ Πάτρασ (P.I.C.K.) που κα διεξαχκεί ςτισ 20 επτεμβρίου 2020
ςτθν Πάτρα, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ 74.300,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ και Β)
Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ6-ΩΞΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 46/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ 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.: 215267/1279/27-08-2020 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό 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.

ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ6-ΩΞΑ
Αρ. Απόφαςησ 894/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 12ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ενοικίαςθ, ςυναρμολόγθςθ, τοποκζτθςθ,
αποςυναρμολόγθςθ και απομάκρυνςθ μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα
πλαίςια ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ - Π. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεκνζσ ιρκουί Καρτ
Πάτρασ (P.I.C.K.) που κα διεξαχκεί ςτισ 20 επτεμβρίου 2020 ςτθν Πάτρα, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του
ποςοφ 74.300,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ και Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:214982/14470/27-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ
και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Ρρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι
Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ Ρεριφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομηθειϊν και
Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του άρθρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. 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 κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
7. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Ρεριφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
8. Την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςη του Ρεριφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
9. Την αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςη του Ρεριφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων οργανικϊν μονάδων τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ»
10. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
11. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςη του Ρεριφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
12. Tισ διατάξεισ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ των Δήμων & των
Ρεριφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «υθμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ
περιφερειϊν».
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13. Την υπ’ αριθ. 182/2019 απόφαςη του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία εγκρίνει
τον προχπολογιςμό τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Η απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ προσ την
νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 277812/31-12-2019 απόφαςη του ςυντονιςτή
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Ρελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
14. 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 ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
15. Την αριθμ. 180/2019 απόφαςη του περιφερειακοφ Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Ρρόγραμμα
Ρρομηθειϊν τησ Ρ.Δ.Ε. ζτουσ 2020
16. Την αριθ. 3/22-1-2020 απόφαςη του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη ςχεδίου
δράςησ Αθλητικϊν – Ρολιτιςτικϊν Εκδηλϊςεων τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ζτοσ 2020» όπου
εγκρίθηκε η υλοποίηςη ςυνδιοργάνωςησ και εκτζλεςησ προγραμμάτων Αθλητικϊν και Ρολιτιςτικϊν
Δραςτηριοτήτων τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020, ςυμπεριλαμβανομζνου του μηχανοκίνητου
αθλητιςμοφ.
17. Το από 17-7-2020 ζγγραφο τησ Patras International Circuit for Kart μασ γνωςτοποιήθηκε η προετοιμαςία τησ
διοργάνωςησ του 12ου Διεθνοφσ Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (Patras International Circuit for Kart - 120 P.I.C.K.) με
οργανωτή τον Αυτοκινητιςτικό Πμιλο Ρατρϊν (Α.Ο.Ρ) με ςυνδιοργάνωςη τησ Λζςχησ Μηχανοκινήτου Αθλητιςμοφ
Νζων (ΛΕ.Μ.Α.Ν) υπό την θεςμική επίβλεψη τησ Ομοςπονδίασ Μηχανοκίνητου Αθλητιςμοφ Ελλάδοσ (Ο.Μ.Α.Ε) και
την αιγίδα τησ Γενικήσ Γραμματείασ Αθλητιςμοφ.
18. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 185606/516/23-7-2020 αίτημα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητασ,
Ζρευνασ και Καινοτομίασ προσ τον Διατάκτη.
19. Την αριθμ. πρωτ 187272/12339 /27.7.2020 Βεβαίωςη τησ Οικονομικήσ Υπηρεςίασ αναφορικά με την φπαρξη
πίςτωςησ.
20. Την υπϋ αριθμ. 2483/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΒΝ7Λ6-Α23) Απόφαςη Ανάληψησ Υποχρζωςησ.
21. Την υπ’ αριθμ. 827/2020 (ΑΔΑ Ω1ΤΤ7Λ6-156) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα: «α) Ζγκριςη εξειδίκευςησ πίςτωςησ ςυνολικοφ φψουσ 74.300 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
για την ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη, αποςυναρμολόγηςη και απομάκρυνςη μζτρων αςφαλείασ και
λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδοσ - Ρ. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο
Διεθνζσ Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 2020 ςτην Ράτρα και β) Ζγκριςη των
όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη, αποςυναρμολόγηςη
και απομάκρυνςη μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχήσ τησ
Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδοσ - Ρ. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεθνζσ Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί ςτισ
20 Σεπτεμβρίου 2020 ςτην Ράτρα, ςυνολικήσ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ 74.300,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ καθϊσ και
των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ»
22. Την υπ’ αριθμ. 197997/13138/06-08-2020 διακήρυξη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ςφναψη
ςφμβαςησ ανάθεςησ για την ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη, αποςυναρμολόγηςη και απομάκρυνςη
μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδοσ
- Ρ. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεθνζσ Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 2020 ςτην
Ράτρα, ςυνολικήσ δαπάνησ ζωσ του ποςοφ των 74.300,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κριτήριο
κατακφρωςησ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμήσ.
23. Το πρακτικό Νο1 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ ανωτζρω διακήρυξησ, όπωσ παρατίθεται
παρακάτω:
ΡΑΚΤΙΚΟ 1
ΕΡΙΤΟΡΗ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
για την ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη, αποςυναρμολόγηςη και απομάκρυνςη μζτρων αςφαλείασ και
λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδοσ - Ρ. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο
Διεθνζσ Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 2020 ςτην Ράτρα, ςυνολικήσ
δαπάνησ ζωσ του ποςοφ των 74.300,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κριτήριο κατακφρωςησ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμήσ
Στην Ράτρα, την 26/08/2020, ημζρα Τετάρτη και ϊρα 10:30 π.μ., ςτην ζδρα τησ Ρεριφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ,
Ρανεπιςτημίου 254 (κτίριο Βϋ) ςτην Ράτρα, ςτην αίθουςα ςυςκζψεων, ςυνεδρίαςε η επιτροπή διενζργειασαποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν όπωσ ορίςτηκε με την υπ’ αριθμ. 827/2020 (ΑΔΑ:Ω1ΤΤ7Λ6-156)
απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, προκειμζνου να αποςφραγίςει τισ προςφορζσ που υποβλήθηκαν ζπειτα από
την υπ’ αριθμ. 197997/13138/06-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007145719) διακήρυξη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ

ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ6-ΩΞΑ
για την ςφναψη ςφμβαςησ ανάθεςησ για την ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη, αποςυναρμολόγηςη και
απομάκρυνςη μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχήσ τησ Ρεριφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδοσ - Ρ. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεθνζσ Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί ςτισ 20
Σεπτεμβρίου 2020 ςτην Ράτρα, ςυνολικήσ δαπάνησ ζωσ του ποςοφ των 74.300,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α. και κριτήριο κατακφρωςησ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμήσ
Στη ςυνεδρίαςη τησ επιτροπήσ, που είχε απαρτία, παρζςτηςαν οι εξήσ:
1.
Βαςιλειάδησ Λαυρζντιοσ, υπάλληλο τησ ΡΔΕ (Ρρόεδροσ)
2.
Βουτςινά Μαρία υπάλληλο τησ ΡΔΕ
3.
Καρβζλησ Διονφςιοσ, υπάλληλο τησ ΡΔΕ
Η επιτροπή παρζλαβε ςε ςφραγιςμζνο φάκελο την παρακάτω προςφορά που κατατζθηκε εμπρόθεςμα από την
εταιρεία:
«PARK & WASH PATRAS E.E.»: αρ. πρωτ. 210082/14128/21-8-2020
Στη ςυνζχεια η επιτροπή προχϊρηςε ςτην αποςφράγιςή τουσ, ςφμφωνα με το άρθρο 11 τησ ςχετικήσ διακήρυξησ.
Αρχικά ανοίχτηκε ο φάκελοσ «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ» και «Τεχνική Ρροςφορά» και η Επιτροπή Διαγωνιςμοφ
μονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά των φακζλων ανά φφλλο.
Ωσ προσ τα δικαιολογητικά Συμμετοχήσ, η προςφορά τησ ωσ άνω εταιρείασ ήταν ςφμφωνη με τουσ όρουσ τησ
διακήρυξησ. Στην ςυνζχεια εξζταςε την τεχνική προςφορά, η οποία αξιολογήθηκε θετικά, διότι καλφπτει όλεσ τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ που είχαν τεθεί από την αναθζτουςα αρχή ςφμφωνα με το Ραράρτημα ΙΙ τησ ςχετικήσ
πρόςκληςησ.
Ζπειτα η Επιτροπή, αφοφ ζκρινε την ανωτζρω τεχνική προςφορά ωσ επαρκή, προχϊρηςε ςτην αποςφράγιςη του
φακζλου τησ οικονομικήσ προςφοράσ τησ ανωτζρω εταιρείασ. Είναι η μοναδική υποβληθείςα προςφορά, εντόσ
τησ προχπολογιςθείςασ δαπάνησ, ζχει προηγηθεί δημοςιότητα τησ διακήρυξησ ςφμφωνα με την κείμενη
νομοθεςία και πληροί τα κριτήρια τησ κατακφρωςησ.
H οικονομική προςφοράσ τησ ανωτζρω εταιρείασ είναι 73.060,80 € ςυμπ/νου ΦΡΑ
Από τα παραπάνω και δεδομζνου ότι η ανωτζρω προςφορά ήταν μοναδική, προτείνεται να γίνει αποδεκτή διότι η
τεχνική τησ προςφορά αξιολογήθηκε ωσ επαρκήσ και η οικονομική τησ προςφορά είναι εντόσ των ορίων του
προχπολογιςμοφ τησ εν λόγω προμήθειασ και ζχει δοθεί επαρκήσ δημοςιότητα τησ διακήρυξησ και τησ περίληψησ
αυτήσ (ανάρτηςη ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ Ρ.Δ.Ε. κλπ.).
Η επιτροπή αφοφ ζλαβε υπόψη τησ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τησ διακήρυξησ,
ΡΟΤΕΙΝΕΙ
1. Την ζγκριςη του παρόντοσ πρακτικοφ Νο1
2. Την προςωρινή κατακφρωςη ςτην εταιρεία «PARK & WASH PATRAS E.E.» του αποτελζςματοσ τησ υπ’ αριθμ.
197997/13138/06-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007145719) διακήρυξησ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την
ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη, αποςυναρμολόγηςη και απομάκρυνςη μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν
προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδοσ - Ρ. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεθνζσ
Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 2020 ςτην Ράτρα και κριτήριο κατακφρωςησ
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμήσ, με ςυνολική τιμή 73.060,80€ ςυμπ/νου
ΦΡΑ (58.920,00€ χωρίσ ΦΡΑ).
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την :
1. Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη,
αποςυναρμολόγηςη και απομάκρυνςη μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια
ςυμμετοχήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδοσ - Ρ. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεθνζσ Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα
διεξαχθεί ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 2020 ςτην Ράτρα, ςυνολικήσ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ 74.300,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά βάςει τιμήσ καθϊσ και των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ.
2. Ρροςωρινή κατακφρωςη ςτην εταιρεία «PARK & WASH PATRAS E.E.» του αποτελζςματοσ τησ υπ’ αριθμ.
197997/13138/06-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007145719) διακήρυξησ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την
ενοικίαςη, ςυναρμολόγηςη, τοποθζτηςη, αποςυναρμολόγηςη και απομάκρυνςη μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν
προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδοσ - Ρ.Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεθνζσ
Σιρκουί Καρτ Ράτρασ (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 2020 ςτην Ράτρα, με ςυνολική τιμή
73.060,80€ ςυμπ/νου ΦΡΑ (58.920,00€ χωρίσ ΦΡΑ).
Η προςκαλοφμενη δαπάνη βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1231. Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοθεί η αριθμ. 2483/2020 απόφαςη
ανάληψησ δαπάνησ

ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ6-ΩΞΑ
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’/298-2017) 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.
 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.

ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ6-ΩΞΑ
 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.:214982/14470/27-08-2020

ειςιγθςθ

τθσ

Δ/νςθσ

Οικονομικοφ

–

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

1.

Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν

για το ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν ενοικίαςθ, ςυναρμολόγθςθ, τοποκζτθςθ, αποςυναρμολόγθςθ και
απομάκρυνςθ μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ - Π. Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεκνζσ ιρκουί Καρτ Πάτρασ (P.I.C.K.) που κα
διεξαχκεί ςτισ 20 επτεμβρίου 2020 ςτθν Πάτρα, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ 74.300,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.

2.

Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν εταιρεία «PARK & WASH PATRAS E.E.» του αποτελζςματοσ

τθσ υπ’ αρικμ. 197997/13138/06-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007145719) διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν ενοικίαςθ, ςυναρμολόγθςθ, τοποκζτθςθ, αποςυναρμολόγθςθ και απομάκρυνςθ
μζτρων αςφαλείασ και λοιπϊν προςτατευτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδοσ - Π.Ε. Αχαΐασ ςτο 12ο Διεκνζσ ιρκουί Καρτ Πάτρασ (P.I.C.K.) που κα διεξαχκεί ςτισ 20
επτεμβρίου 2020 ςτθν Πάτρα, με ςυνολικι τιμι 73.060,80€ ςυμπ/νου ΦΠΑ (58.920,00€ χωρίσ ΦΠΑ).

Η προςκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020
και ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.0844.01.1231. Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 2483/2020
απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Νικόλαοσ
Μωραΐτθσ ψιφιςε λευκό.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ6-ΩΞΑ
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

