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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 09 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:58520/366

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 270/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58390/3551/04-03-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ -Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 270/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι
των ακόλουκων υπθρεςιϊν: α) Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ ςυγκριτικισ
διαςυνοριακισ μελζτθσ (Π5.2), β) Εκπόνθςθ του χεδίου Δράςθσ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε
ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Π5.3) και γ) Εκπόνθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα
προωκθκεί μεταξφ των εταίρων του ζργου και των λοιπϊν περιφερειακϊν παραγόντων τθσ Δυτικισ
Ελλάδασ (Π5.4), για τισ ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC - Πελατειακι Ευφυΐα για
Καινοτόμα Σουριςτικά Οικοςυςτιματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems»,
για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιϊτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 14/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 08θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58833/374/04-03-2021 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.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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. Απόφαςθσ 270/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 16ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι των ακόλουκων
υπθρεςιϊν: α) Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ ςυγκριτικισ διαςυνοριακισ μελζτθσ
(Π5.2), β) Εκπόνθςθ του χεδίου Δράςθσ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα
Αρχι (Π5.3) και γ) Εκπόνθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα προωκθκεί μεταξφ των εταίρων του
ζργου και των λοιπϊν περιφερειακϊν παραγόντων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (Π5.4), για τισ ανάγκεσ του
ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC - Πελατειακι Ευφυΐα για Καινοτόμα Σουριςτικά Οικοςυςτιματα Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58390/3551/04-03-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. Τισ 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 «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Το Ρ.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. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, 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 Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
8. Τθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Τθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ 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.Τθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
12.Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΤΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ ΟΤΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν».
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13.Τθν αρικμ. 186/2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςθ
του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
14.Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. 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.
15.Τθν υπ’ αρικμ. 33/2018 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ αποδοχισ και υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων προτάςεων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1θ
Ρρόςκλθςθ)».
16.Τθν υπ’ αρικμ. 1471/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«α. Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι των ακόλουκων υπθρεςιϊν: α)
Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ ςυγκριτικισ διαςυνοριακισ μελζτθσ (Ρ5.2), β) Εκπόνθςθ του
Σχεδίου Δράςθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Ρ5.3) και γ) Εκπόνθςθ του
ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα προωκθκεί μεταξφ των εταίρων του ζργου και των λοιπϊν περιφερειακϊν
παραγόντων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρ5.4), για τισ ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC - Ρελατειακι
Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριςτικά Οικοςυςτιματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems»,
ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν και β. ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν».
17.Τθν υπ’ αρικμ. 351913/22173/29-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007953306) διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν παροχι των ακόλουκων υπθρεςιϊν: α) Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ
ςυγκριτικισ διαςυνοριακισ μελζτθσ (Ρ5.2), β) Εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε
ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Ρ5.3) και γ) Εκπόνθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα προωκθκεί
μεταξφ των εταίρων του ζργου και των λοιπϊν περιφερειακϊν παραγόντων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρ5.4), για τισ
ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC - Ρελατειακι Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριςτικά Οικοςυςτιματα
– Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
22.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και κριτιριο κατακφρωςθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.
18.Το πρακτικό Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, όπωσ αναλυτικά
παρουςιάηεται παρακάτω:
ΡΑΚΤΙΚΟ 1
ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
για τθν παροχι των ακόλουκων υπθρεςιϊν: α) Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ ςυγκριτικισ
διαςυνοριακισ μελζτθσ (Ρ5.2), β) Εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν
Ανακζτουςα Αρχι (Ρ5.3) και γ) Εκπόνθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα προωκθκεί μεταξφ των εταίρων
του ζργου και των λοιπϊν περιφερειακϊν παραγόντων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρ5.4), για τισ ανάγκεσ του
ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC - Ρελατειακι Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριςτικά Οικοςυςτιματα – Customer
Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems»
Στθν Ράτρα, τθν 14-01-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ,
Ρανεπιςτθμίου 254 (Βϋ Κτιριο) ςτθν Ράτρα, ςτθν αίκουςα ςυςκζψεων, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι διενζργειασαποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν όπωσ ορίςτθκε με τθν υπ’αρικμ.146/2020 (ΑΔΑ:6ΜΨΓ7Λ6-Β95)
προκειμζνου να αποςφραγίςει τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ. 351913/22173/2912-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007953306) διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι των ακόλουκων
υπθρεςιϊν: α) Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ ςυγκριτικισ διαςυνοριακισ μελζτθσ (Ρ5.2), β)
Εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Ρ5.3) και γ)
Εκπόνθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα προωκθκεί μεταξφ των εταίρων του ζργου και των λοιπϊν
περιφερειακϊν παραγόντων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρ5.4), για τισ ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC Ρελατειακι Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριςτικά Οικοςυςτιματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism
ECosystems», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και
κριτιριο κατακφρωςθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ.
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Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
1. Ηερβοφ Ανδριάνα του Ραφλου, υπάλλθλο, κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ με βακμό Α’ (Ρρόεδροσ)
2. Αντωνοποφλου Αλεξάνδρα του Βαςιλείου υπάλλθλο, κλάδου ΔΕ Βοθκοφ Λογιςτι με βακμό Β’
3. Καρβζλθσ Διονφςιοσ του Βαςιλείου, υπάλλθλο, κλάδου , κλάδου ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ με βακμό Α’
Θ επιτροπι παρζλαβε ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ τθν παρακάτω προςφορά που κατατζκθκε εμπρόκεςμα
από τον κάτωκι:
«ΒΑΝΙΔΘΣ Χ. ΙΩΑΝΝΘΣ (MEDIASUITE)» : αρ. πρωτ. 8148/943/13.01.2021
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ. Αρχικά ανοίχτθκε ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» και θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ μονόγραψε όλα τα δικαιολογθτικά των φακζλων ανά φφλλο.
Ωσ προσ τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, θ προςφορά τθσ εταιρείασ «ΒΑΝΙΔΘΣ Χ. ΙΩΑΝΝΘΣ (MEDIA SUITE)»ιταν
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Ωσ προσ τθν Τεχνικι Ρροςφορά ςτο ΑΘΟ 7 -ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ (άρκρ. 75 του Ν. 4412/2016) προβλζπονται
τα εξισ:
«Ωσ κριτιρια επιλογισ τίκενται:
1…………
2…………
3. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα: Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να
πλθροφν τισ κάτωκι αναφερόμενεσ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ:
Α. Εμπειρία
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ, να
ανταπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Ωσ ελάχιςτθ
προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να αποδεικνφουν ςυναφι
εμπειρία και τεχνογνωςία μζςω τθσ ολοκλιρωςθσ ςχετικϊν ζργων ςε κάκε μία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ
(α, β, γ, δ):
α) ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον τρία (3) ζργα για τον
τουριςτικό κλάδο ςτα αντικείμενα (τουλάχιςτον 1 ζργο ανά υποκατθγορία α1, α2, α3): α1) τουριςτικισ
πολιτικισ, α2) εφαρμογι ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτον τουριςμό, α3) τουριςτικισ προβολισ είτε ωσ
μεμονωμζνο ζργο είτε ωσ ςυμμετζχων ςε οργανωμζνα ερευνθτικά προγράμματα.
β) ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο τουριςτικισ
ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ προοριςμοφ.
γ) ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ι ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ
τουλάχιςτον πζντε (5) διεκνείσ ζρευνεσ ι δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά ςτο αντικείμενο του
τουριςμοφ και τθσ ςτρατθγικισ.
δ) ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ι ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 5ετι
εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με τουριςμό και τθν τουριςτικι ανάπτυξθ ςε ΟΤΑ Α’, Β’ ι ςε φορείσ τουριςμοφ
ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα.
Ο Ρίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα:
Α/Α

Ανακζτουςα
Αρχι

Σφντομθ
περιγραφι
του ζργου

Διάρκεια
εκτζλεςθσ
του ζργου

Ρ/Υ

Ραροφςα
φάςθ

Συνοπτικι
περιγραφι
ςυνειςφοράσ
ςτο ζργο

Στοιχείο
τεκμθριϊςεισ
(τφποσ
&θμερ/νία)

Ππου:
• «ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΘ»: Ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσ/ Σε Εξζλιξθ.
• «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ»: βλ. ςχετικά τθν παράγραφο που ακολουκεί.
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Ο παραπάνω πίνακασ πρζπει να ςυνοδεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, από αποδεικτικά ςτοιχεία
εκτζλεςθσ/τεκμθρίωςθσ. Για τθν εμπειρία με το δθμόςιο τομζα να προςκομιςτεί πρακτικό παραλαβισ ι/ και
βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ από τον φορζα, ενϊ για τα ζργα με τον ιδιωτικό τομζα να προςκομιςτεί ςχετικι
υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιϊτθ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου. Για ζργα που ζχει υλοποιιςει ο ανάδοχοσ, ωσ
μζλοσ κοινοπραξίασ (εταίροσ) ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζργων, αρκεί θ προςκόμιςθ
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ από τον ανάδοχο ότι το ζργο ζχει εκτελεςτεί επιτυχϊσ. Επίςθσ για τα ζργα που
υλοποιοφνται τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο προςκομίηεται ωσ αποδεικτικό θ αντίςτοιχθ ςφμβαςθ.
Ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό «ΒΑΝΙΔΘΣ Χ. ΙΩΑΝΝΘΣ (MEDIASUITE)» δεν προςκόμιςε μετθν Τεχνικι
Ρροςφορά του, όπωσ απαιτείται επι ποινι αποκλειςμοφ, τα ωσ άνω αναφερόμενα ηθτθκζντα δικαιολογθτικά
ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, τα οποία αφοροφν ςτθν εμπειρία του, ωσ ελάχιςτθ
προχπόκεςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό. Ειδικότερα ςτθν τεχνικι προςφορά του δεν εμπεριζχεται
πίνακασ με τα ηθτθκζντα ςτοιχεία εμπειρίασ ςτθν κατθγορία (γ)των ωσ άνω απαιτιςεων («γ. ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ ι ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον πζντε (5)
διεκνείσ ζρευνεσ ι δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά ςτο αντικείμενο του τουριςμοφ και τθσ
ςτρατθγικισ»). Ωσ εκ τοφτου δεν αποδεικνφεται θ απαίτθςθ τθσ εμπειρίασ του ςυμμετζχοντα ωσ ελάχιςτθ
προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, αφοφ δεν προςκομίςτθκε ο ςχετικόσ πίνακασ (γ) ςφμφωνα με το ωσ άνω υπόδειγμα
τθσ διακιρυξθσ ςυνοδευόμενοσ, επι ποινι αποκλειςμοφ, από αποδεικτικά ςτοιχεία εκτζλεςθσ/τεκμθρίωςθσ.
Με βάςθ τα ανωτζρω θ Επιτροπι ομόφωνα αποφάςιςε τον αποκλειςμό του ωσ άνω προςφζροντα από τον
διαγωνιςμό επειδι δεν πλθροφςε τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, επι ποινι αποκλειςμοφ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 –Κριτιρια Επιλογισ (άρκρ. 75 του Ν. 4412/2016) τθσ διακιρυξθσ και ωσ εκ τοφτου
δεν απαιτείται θ ςυνζχιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ τθσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ
τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, προτείνει τον αποκλειςμό τθσ εταιρείασ «ΒΑΝΙΔΘΣ Χ. ΙΩΑΝΝΘΣ (MEDIASUITE)» από
τον διαγωνιςμό για τουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ,
ΡΟΤΕΙΝΕΙ
1. Τθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ Νο1
2. Τθν απόρριψθ τθσ μοναδικισ κατατεκείςασ προςφοράσ τθσ εταιρείασ «ΒΑΝΙΔΘΣ Χ. ΙΩΑΝΝΘΣ (MEDIASUITE)»
για τουσ προαναφερόμενουσ, ςτο παρόν πρακτικό, λόγουσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι των ακόλουκων υπθρεςιϊν: α)
Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ ςυγκριτικισ διαςυνοριακισ μελζτθσ (Ρ5.2), β) Εκπόνθςθ του
Σχεδίου Δράςθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Ρ5.3) και γ) Εκπόνθςθ του
ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα προωκθκεί μεταξφ των εταίρων του ζργου και των λοιπϊν περιφερειακϊν
παραγόντων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρ5.4), για τισ ανάγκεσ του ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC - Ρελατειακι
Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριςτικά Οικοςυςτιματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems
2. Απόρριψθ τθσ μοναδικισ κατατεκείςασ προςφοράσ τθσ εταιρείασ «ΒΑΝΙΔΘΣ Χ. ΙΩΑΝΝΘΣ (MEDIASUITE)» για
τουσ προαναφερόμενουσ, ςτο προαναφερόμενο πρακτικό, λόγουσ.
3. Κιρυξθ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ ΑΓΟΝΟΥ λόγω απόρριψθσ τθσ μοναδικισ κατατεκείςασ προςφοράσ

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
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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).
 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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58390/3551/04-03-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ
-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι των ακόλουκων
υπθρεςιϊν: α) Ανάπτυξθ τθσ περιφερειακισ και τθσ κοινισ ςυγκριτικισ διαςυνοριακισ μελζτθσ (Π5.2),
β) Εκπόνθςθ του χεδίου Δράςθσ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι
(Π5.3) και γ) Εκπόνθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου, που κα προωκθκεί μεταξφ των εταίρων του ζργου
και των λοιπϊν περιφερειακϊν παραγόντων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (Π5.4), για τισ ανάγκεσ του
ευρωπαϊκοφ ζργου «CI-NOVATEC - Πελατειακι Ευφυΐα για Καινοτόμα Σουριςτικά Οικοςυςτιματα Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems.

Β) Απορρίπτει τθ μοναδικι κατατεκείςα προςφοράσ τθσ εταιρείασ «ΒΑΝΙΔΗ Χ. ΙΩΑΝΝΗ
(MEDIASUITE)» για τουσ αναφερόμενουσ ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ λόγουσ.

Γ) Κθρφττει τον ανωτζρω διαγωνιςμό ΑΓΟΝΟ, λόγω απόρριψθσ τθσ μοναδικισ κατατεκείςασ
προςφοράσ.

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

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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