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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:311813/1851

ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1293/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:311803/19717/23-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1293/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ Επιτροπισ «διενζργειασ –
αποςφράγιςθσ & αξιολόγθςθσ προςφορϊν» του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι
Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ
των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ και 2)
Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου» για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό 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 Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1293/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «1) Ζγκριςθ
του πρακτικοφ Νο1 τθσ Επιτροπισ «διενζργειασ – αποςφράγιςθσ & αξιολόγθςθσ προςφορϊν» του
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ
διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα,
Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ και 2) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε τθν
υπ’ αρικμ. πρωτ.:311803/19717/23-11-2020 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», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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»,
5. 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.
6. 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».
7. 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.
8. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.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)».
11.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν».
12.Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ 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.
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13.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.
14.Σθν αρικμ. 180/2019 απόφαςθ του περιφερειακοφ υμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε το Πρόγραμμα
Προμθκειϊν τθσ Π.Δ.Ε. ζτουσ 2020 και ειδικότερα τθν περίπτωςθ vii. Ζγκριςθ αναγκαιότθτασ διενζργειασ
δαπάνθσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν μεταφοράσ εγγράφων και δεμάτων για τθν εφρυκμθ λειτουργία
των υπθρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ.
15.Σο υπ. αρικμ. πρωτ. 275071/17646/21-10-2020 αίτθμα του ςτον Διατάκτθ.
16.Σθν υπϋ αρικμ. 3036/2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ.
17.Σθν αρικμ.1156/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «1)Ζγκριςθ α) των όρων διενζργειασ
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ
διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα,
Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ 40.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ β) και των
επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ και 2) ςυγκρότθςθ επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και ενςτάςεων»
18.Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 297709/18865/9-11-2020 διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι
Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ 40.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
19.Σο πρακτικό Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, όπωσ αναλυτικά
παρουςιάηεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ & ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ:
για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν
Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ
των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, ςυνολικισ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ 40.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
τθν Πάτρα, τθν 20-11-2020, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ ΟικονομικοφΔθμοςιονομικοφ Ελζγχου επί τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι διενζργειασαποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν όπωσ ορίςτθκε με τθν υπ’ αρικμ. 1156/2020 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, προκειμζνου να αποςφραγίςει τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν ζπειτα από τθν υπ’
αρικμ. πρωτ. 297709/18865/9-11-2020 διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια
(πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ
40.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
1. Γοφργαρθσ Γεράςιμοσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Π.Ε. Αχαϊασ, ωσ πρόεδροσ
2. Κακαρίδθ Ελζνθ, υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ
3. Κονιδάρθ Ελζνθ, υπάλλθλοσ του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ
Θ επιτροπι παρζλαβε ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τθν παρακάτω μοναδικι προςφορά που κατατζκθκε
εμπρόκεςμα από τθν εταιρεία «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» με αρ. πρωτ.: 308926/19494/19-11-2020
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ. Αρχικά ανοίχτθκαν οι φάκελοι «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» και «Σεχνικι Προςφορά» και θ
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μονόγραψε όλα τα δικαιολογθτικά των φακζλων.
Κατά τθν αξιολόγθςθ των φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» και «Σεχνικι Προςφορά» θ επιτροπι
διαπίςτωςε ότι ιταν όλα ιταν ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ διακιρυξθσ .
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Ακολοφκωσ θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου τθσ «Οικονομικισ προςφοράσ». Θ
οικονομικι προςφορά τθσ εταιρείασ ««ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ανζρχεται ςτο ποςό των 31.635,50
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
Παρότι θ ανωτζρω οικονομικι προςφορά είναι θ μοναδικι υποβλθκείςα προςφορά, είναι εντόσ των ορίων του
προχπολογιςμοφ τθσ εν λόγω προμικειασ και ζχει δοκεί επαρκισ δθμοςιότθτα τθσ (ανάρτθςθ ςτο ΚΘΜΔΘ,
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Δ.Ε., δθμοςίευςθ ςε εφθμερίδα) και ωσ εκ τοφτου προτείνεται ομόφωνα να
γίνει δεκτι θ προςφορά τθσ επιχείρθςθσ «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» κακότι πλθροί το κριτιριο
κατακφρωςθσ που είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ,
ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ
1. Ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ Νο1
2. Ανάδειξθ τθσ εταιρείασ ««ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ωσ προςωρινοφ αναδόχου, τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.
297709/18865/9-11-2020 διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ,
φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν
τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 31.635,50
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν διακίνθςθ
εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά
πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ
ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
2. Ανάδειξθ τθσ εταιρείασ ««ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ωσ προςωρινοφ αναδόχου, τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.
297709/18865/9-11-2020 διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ,
φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν
τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, με ςυνολικό κόςτοσ ζωσ του ποςοφ των 31.635,50
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.Ε. 02.01.072.0823.01.1231 Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 3036/2020
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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’/29-8-2017) 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. 248595/2712/2016 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).
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 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:311803/19717/23-11-2020

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» του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν διακίνθςθ εγγράφων
και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά
πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν
τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ.

2. Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», τθσ υπ’ αρικμ.
πρωτ. 297709/18865/9-11-2020 διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για τθν διακίνθςθ εγγράφων και δεμάτων προσ διάφορουσ παραλιπτεσ ςε όλθ τθν Ελλθνικι
Επικράτεια (πολίτεσ, φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) για τθν κάλυψθ
6

ΑΔΑ: 6ΟΛ17Λ6-ΞΤ4
των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ ζδρασ τθσ ΠΔΕ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, με ςυνολικό
κόςτοσ ζωσ του ποςοφ των 31.635,50€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020
και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.Ε. 02.01.072.0823.01.1231 και για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ.
3036/2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ.
Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και 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
Σςοφμα Βαςιλικι
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