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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 181335/1154

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 821/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:181331/9614/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 821/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο2 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν
του νζου 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 «CINOVATEC - Πελατειακι Ευφυΐα για Καινοτόμα Σουριςτικά Οικοςυςτιματα - Customer Intelligence for
inNOVAtive Tourism ECosystems», προχπολογιςμόσ: 22.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Interreg
V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020/ΑΕΠ 301/6, κ.ε.:2018ΕΠ30160019. Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου»,
για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 05θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182969/1172/01-07-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ 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.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - 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 Γεωργία Αγγελοποφλου 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 821/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 6ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ του
πρακτικοφ Νο2 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του νζου 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», προχπολογιςμόσ:
22.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020/ΑΕΠ 301/6,
κ.ε.:2018ΕΠ30160019. Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 181331/9614/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ
& Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ 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. Σθν αρικμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’ αρικ.178/26.11.2020 απόφαςθ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου και με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρικ. 248595/27.12.2016 του Γενικοφ
Γραμματζα, ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
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 Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. 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»,
6. 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.
7. 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».
8. 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.
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9. 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»
10.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»
11.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)».
12.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»
13.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».
14.Σθν αρικμ. 186/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ 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:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
15.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.
16.Σθν υπ’ αρικμ. 33/2018 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ αποδοχισ και υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων προτάςεων τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1θ
Πρόςκλθςθ)».
17.Σθν υπ’ αρικμ. 463/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «α.
Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ νζου 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», ςυνολικισ
δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.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».
18.Σθν υπϋαρικμ. 1652/2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 9ΣΚ97Λ6-91)
19.Σθν υπ’ αρικμ. 102934/6085/21.04.2021 (ΑΔΑΜ: PROC008503458) διακιρυξθ 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 - CustomerIntelligence for
inNOVAtiveTourismECosystems», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και κριτιριο κατακφρωςθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν.
20.Σθν αρικμ. 636/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «1) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ
επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του νζου 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» προχπολογιςμόσ: 22.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Interreg V/A ΕλλάδαΙταλία 2014-2020, ΑΕΠ 301/6, κ.ε. 2018ΕΠ30160019. και 2) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου»
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21.Σο πρακτικό Νο2 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, όπωσ αναλυτικά
παρουςιάηεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 2
ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ & ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ:
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 - CustomerIntelligence for
inNOVAtiveTourismECosystems», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και κριτιριο κατακφρωςθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν
τθν Πάτρα, τθν 21-06-2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:30 π.μ ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ επί τθσ οδοφ Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 32, όροφοσ Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι διενζργειασ-αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ προςφορϊν όπωσ ορίςτθκε με τθν υπ’ αρικμ. 146/2020 (ΑΔΑ:6ΜΨΓ7Λ6-Β95)απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, προκειμζνου να αποςφραγίςει τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν ζπειτα από τθν υπ’
αρικμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/102934/6085/21.04.2021 (ΑΔΑΜ: PROC008503458) διακιρυξθ 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 CustomerIntelligence for inNOVAtiveTourismECosystems», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 22.000,00
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και κριτιριο κατακφρωςθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν.
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
1. Ηερβοφ Ανδριάνα, υπάλλθλο, κλάδου ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ με βακμό Α’ (Πρόεδροσ)
2. Ψαρροφ Αναςταςία υπάλλθλο, κλάδου ΠΕ Μουςικοφ με βακμό Α’
3. Καρβζλθσ Διονφςιοσ, υπάλλθλο, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντοσ με βακμό Α’
Μετά τθν ζγκριςθ από τθν Οικονομικι Επιτροπι, με τθν αρικμ. 636/2021 απόφαςθ τθσ (ΑΔΑ: 620Κ7Λ6-3ΣΑ), του
πρακτικοφ Νο1 τθσ υπ’ αρικμ. αρικμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/102934/6085/21.04.2021 (ΑΔΑΜ: PROC008503458)
διακιρυξθ 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 - CustomerIntelligence for inNOVAtiveTourismECosystems», ςυνολικισ
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και κριτιριο κατακφρωςθσ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο
των υπθρεςιϊν, το Σμιμα Προμθκειϊν, με το αρικμ. πρωτ. 161782/8473/14-06-2021 ζγγραφο του ηιτθςε από
τον προςωρινό ανάδοχο ζνωςθ εταιρειϊν «DATARESEARCHANDCONSULTING ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ» και «LIVINGPROSPECTSYΠΘΡΕΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΕ» να προςκομίςει τα
προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.
Θ επιτροπι παρζλαβε ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, με αρ. πρωτ.: 168519/8838/18-06-2021, τα δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ που κατατζκθκαν εμπρόκεςμα από τθν ζνωςθ εταιρειϊν «DATARESEARCHANDCONSULTING
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» και «LIVINGPROSPECTSYΠΘΡΕΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΕ»
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςι τουσ, τα αξιολόγθςε και κατζλθξε ότι είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τθσ προχποκζςεισ τθσ οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/102934/6085/21.04.2021 διακιρυξθσ.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ,
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ΠΡΟΣΕΙΝΕΙ
1. Ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ Νο2
2. Ανάδειξθ τθσ ζνωςθ εταιρειϊν «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ» (ΑΦΜ: 095621557, ΔΟΤ Γ ΠΑΣΡΩΝ) και «LIVINGPROSPECTSYΠΘΡΕΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΕΠΕ»
(ΑΦΜ:
998620560,
ΔΟΤ
ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ)
τθσ
υπ’
αρικμ.
οικ.
ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/102934/6085/21.04.2021 (ΑΔΑΜ: PROC008503458) διακιρυξθσ 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 «CINOVATEC – Πελατειακι Ευφυΐα για Καινοτόμα Σουριςτικά Οικοςυςτιματα - CustomerIntelligence for
inNOVAtiveTourismECosystems», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., ωσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν με ςυνολικι τιμι 21.563,60€ ςυμπ/νου ΦΠΑ
(17.390,00€ χωρίσ ΦΠΑ
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο2 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του νζου 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», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 22.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν.
2. Ανάδειξθ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ» και «LIVING PROSPECTS YΠΘΡΕΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΕ» ωσ οριςτικοφ
αναδόχου τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, με προςφερόμενθ τιμι 21.563,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
3. Εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθ ςχετικισ φμβαςθσ.
Θ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.Ε
01.071.9919.01.1283. Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 1652/2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
(ΑΔΑ: 9ΣΚ97Λ6-91)

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Διαμαντοποφλου Μαρία – Προϊςταμζνθ του τμιματοσ
Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
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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. 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.: 181331/9614/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο2 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του νζου 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,
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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»,
προχπολογιςμόσ: 22.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 20142020/ΑΕΠ 301/6, κ.ε.:2018ΕΠ30160019 και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των
υπθρεςιϊν.

Β) Αναδεικνφει ωσ οριςτικό ανάδοχο τθν ζνωςθ εταιρειϊν «DATA RESEARCH AND CONSULTING
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» και «LIVING PROSPECTS YΠΗΡΕΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΕ», με προςφερόμενθ τιμι 21.563,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..

Γ) Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθ ςχετικισ φμβαςθσ.

Η δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 και ςυγκεκριμζνα
τον Κ.Α.Ε 01.071.9919.01.1283. Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 1652/2021 Απόφαςθ
Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 9ΣΚ97Λ6-91).

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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