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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 181344/1155
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 827/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 181340/9615/01-07-2021 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. 827/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των πρακτικϊν Νο 1&2 (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι
προςφορά-οικονομικι προςφορά) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του
επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ για το υποζργο: «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ
«ΚΑΛΤΨΗ

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΦΔ

ΔΡΑΕΩΝ

ΚΡΑΣΙΚΩΝ

ΕΝΙΧΤΕΩΝ-

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ», προχπολογιςμόσ: 100.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
ΕΠ Δυτικι Ελλάδα 2014-2020 με ΟΠ 5049560, κ.ε.: 2020ΕΠ00110002. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ
αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ 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. Απόφαςησ 827/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 12ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των πρακτικϊν Νο 1&2 (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά-οικονομικι προςφορά) τθσ
επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ για το
υποζργο: «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ
ΚΡΑΣΙΚΩΝ

ΕΝΙΧΤΕΩΝ-

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ»,

προχπολογιςμόσ:

100.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΕΠ Δυτικι Ελλάδα 2014-2020 με ΟΠ
5049560, κ.ε.: 2020ΕΠ00110002. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 181340/9615/01-07-2021 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. 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».
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», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου 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. Τισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ»+ - υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»
6. Τισ 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. 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.
8. 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».
9. Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
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ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
10. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Λουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
11. 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»
12. Τθν υπϋαρικμ.249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372-Β/5.10.2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ , περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ .
13. 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)».
14. 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»
15. 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».
16. Τθν αρικμ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΣΡ87Λ6-9Κ8) 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 Λονίου.
17. Τθν με αρικμ.πρωτ. 4062/3-2-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΣ47Λ6-4ΤΤ) απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ από τθν Ε.Δ.Α με
κζμα «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», ςτο Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
18. Τθν υπ’ αρικμ.66923/698/4-3-2020 (ΑΔΑ:67Κ7Λ6-7ΘΜ) απόφαςθ οριςμοφ υπολόγου για το ζργο ΣΑΕΡ
001/1 τθσ ΡΔΕ
19. Τθν υπ’ αρικ.125/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΓΤ7Λ6-Δ3Κ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του υποζργου 1: «Υπθρεςίεσ
Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ – ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ»
(Κωδ.
MIS:5049560),
προχπολογιςμοφ
100.000,00€,
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ»
20. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ενάρικ.
ζργου 2020ΕΡ00110002 τθσ ΕΡ0011 Δυτικισ Ελλάδασ ,κωδ. ΣΑΕΡ 001/1 τθσ ΡΔΕ), με ΚΩΔ. ΡΑΞΘΣ/MIS (ΟΡΣ):
5049560 του υποζργου 1: «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ – ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ» μζχρι του ποςοφ των 100.000,00
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
21.
Το υπ’αρικμ.πρωτ.19863/200/25.01.2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ με το
οποίο μασ διαβιβάςτθκαν θ 353/25.1.21 ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ με τθ λίςτα ελζγχου από το ΟΡΣ ΕΣΡΑ, και ςχζδια
διακιρυξθσ, περίλθψθσ και ςφμβαςθσ.
22.
Τθν υπ’αρικμ. 353/25.01.2021 ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ, ςφμφωνα με τθν οποία διατυπϊνει κετικι γνϊμθ : « για
τα ςχζδια των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το Υποζργο
«Υπθρεςίεσ Συμβοφλων, προχπολογιςμοφ 100.000,00€» ΑΑ 1τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΡΣ «5049560»,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ «100,000 €».
23.
Τθν υπ’άρικμ.118/2021 (ΑΔΑ Ψ8Θ7Λ6-ΗΛΞ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων του άρκρου 5 του
Ν.4412/2016 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ
Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
24. Τθν υπ’αρικμ.39436/2628/12.2.21 (ΑΔΑΜ 21PROC008136195)/ΑΑ 105148 διακιρυξθ του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για το υποζργο 1 «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο του ζργου
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«Κάλυψθ δαπανϊν ΕΦΔ δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων-Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογρ/μου» μζχρι του ποςοφ των
100.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
25. Τθν υπ’άρικμ.372/2021 (ΑΔΑ ΩΗ7Μ7Λ6-Κ34) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: « Ζγκριςθ του πρακτικοφ 1 τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
ςτα πλαίςια τθσ υπ’αρικμ.39436/2628/12.2.21 (ΑΔΑΜ 21PROC008136195)/ΑΑ 105148 διακιρυξθσ του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου «Υπθρεςίεσ
Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με
κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ
ποιότθτασ – τιμισ, και τθν κιρυξθ του διαγωνιςμοφ ωσ άγονου εφόςον δεν κατατζκθκε καμία προςφορά ςτθν
ανωτζρω διαγωνιςτικι διαδικαςία.
26. Τθν υπ’αρικμ.1868/20.4.2021 ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ, ςφμφωνα με τθν οποία διατυπϊνει κετικι γνϊμθ : « για τα
ςχζδια των τευχϊν επαναλθπτικισ διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το
Υποζργο «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων, προχπολογιςμοφ 100.000,00€» ΑΑ 1τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ
ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΡΣ «5049560»,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ «100,000 €».
27.
Τθν υπ.αρικμ.555/2021 (ΑΔΑ 6ΜΛ7Λ6-6ΑΞ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «1) Ζγκριςθ των όρων διακιρυξθσ για τθν διενζργεια επαναλθπτικοφ ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ
υλοποίθςθσ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ και 2) Τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ.
28. Τθν υπ’αρικμ.πρωτ.133573/7454/21.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008641065)(Α/Α 132066) διακιρυξθ του
επαναλθπτικοφ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ
του υποζργου 1 «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο του ζργου «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ
ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν.
29. Το υπ’αρικμ.176937/9421/28.6.2021 ζγγραφο του τμιματοσ Ρρομθκειϊν με το οποίο ενθμερϊκθκαν οι
ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ αναφορικά με τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των
οικονομικϊν προςφορϊν ιτοι τθν 30/6/2021 και ϊρα 10:00 π.µ
30. Τα υπ’αρικμ. Νο 1 & Νο 2 /2021 Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν
αναφορικά με τθν υπ’αρικμ. πρωτ.133573/7454/21.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008641065)(Α/Α 132066) διακιρυξθ
του επαναλθπτικοφ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται
παρακάτω :
ΡΑΚΤΛΚΟ ΥΡ’ ΑΛΚΜ. 1
Στθν Ράτρα, ςιμερα 16-06-2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:30 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ επί
τθσ οδοφ Ρανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 555/2021 (ΑΔΑ
6ΜΛ7Λ6-6ΑΞ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να
αποςφραγίςει θλεκτρονικά τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν ςτον Α/Α 132066 επαναλθπτικό θλεκτρονικό
διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 133573/7454/21.5.2021 διακιρυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , (ΑΔΑΜ
Διακιρυξθσ: 21PROC008641065) για τθν υλοποίθςθ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ
Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
Α/Α

ΛΔΛΟΤΘΤΑ ΣΤΘΝ ΕΡΛΤΟΡΘ

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

1.

Ρρόεδροσ

Καςκάνθ Χαροφλα

2.

Τακτικό Μζλοσ

Λάττασ Ραφλοσ

ΥΡΟΓΑΦΘ
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3.

Τακτικό Μζλοσ

Ραπαπάςχου Ραραςκευι

Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν υπ. Αρικ. Ρρωτ. 133573/7454/21.5.2021 διακιρυξθ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν υλοποίθςθ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ
ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του
ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό, παρατθρεί τα εξισ :
Ο διαγωνιςμόσ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ διεξιχκθ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε αυτι,
μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ςτο εξισ ςφςτθμα) και είχε λάβει ωσ
αφξοντα αρικμό (α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 132066
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ θμζρα Ρζμπτθ
10/6/2021 και ϊρα 15:00 και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ιταν θ θμζρα Τετάρτθ
16/06/2021 και ϊρα 10:30 π.μ.
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι, για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με τα
διαπιςτευτιρια, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), τθσ προζδρου τθσ, επζλεξε τον
θλεκτρονικό διαγωνιςμό 132066 και διαπίςτωςε ότι αφενόσ ο διαγωνιςμόσ ιταν χαρακτθριςμζνοσ από το
ςφςτθμα ωσ «κλειδωμζνοσ» και αφετζρου ότι ζχει υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςτο διαγωνιςμό θ παρακάτω
προςφορά :
Α/Α

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ

ΘΜ/ΝΛΑ & ΩΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

1.

DATA RESEARCH AND CONSULTING
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Θμ/νια: 10-6-2021
ΩΑ:14:32:44

Θ επιτροπι επιςθμαίνει ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό
των προςφορϊν. Στθ ςυνζχεια θ πρόεδροσ και το μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ
κωδικοφσ για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του ςυςτιματοσ τα
διαπιςτευτιρια τουσ, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου να
αποςφραγιςκοφν οι προςφορζσ. Αμζςωσ μετά τθν παραπάνω διαδικαςία οι προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν και
ςυγκεκριμζνα αποςφραγίςκθκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά» τθσ μίασ
προςφοράσ με αποτζλεςμα να είναι δυνατι πλζον θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τουσ. Επιςθμαίνεται ότι οι
υποφάκελοι «Οικονομικζσ Ρροςφορζσ» δεν αποςφραγίςκθκαν αφοφ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ του
διαγωνιςμοφ, αυτοί κα αποςφραγιςκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ.
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διαπίςτωςε ότι θ προςφορά ζχει λάβει από
το ςφςτθμα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α ςυςτιματοσ :
1

ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ
DATA RESEARCH AND CONSULTING
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α/Α ΡΟΣΦΟΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
229253

Κατόπιν θ επιτροπι αναηιτθςε από τθν αρμόδια Υπθρεςία για το διαγωνιςμό (Διεφκυνςθ Οικονομικοφ) τον
φυςικό φάκελο του υποψθφίου προμθκευτι και διαπίςτωςε ότι είχε αποςτείλει ο φυςικόσ φάκελοσ ο οποίοσ
είχε λάβει αρικμό πρωτοκόλλου από τθν αρμόδια Υπθρεςία για το διαγωνιςμό εντόσ των προκακοριςμζνων
θμερολογιακϊν και χρονικϊν ορίων , ωσ ακολοφκωσ :
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ
1

ΑΛΚΜ.ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ/ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
161879/8474/14.6.2021

DATA RESEARCH AND CONSULTING
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Στθν ςυνζχεια θ Επιτροπι, ςυνεδρίαςε ςτισ 18/6/21, 23/6/21 και ςτισ 25/6/21 μονόγραψε τα
περιεχόμενα του (υπό) φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικά Χαρακτθριςτικά» και προχϊρθςε ςτον
ελίδα 6 από 12

ΑΔΑ: 6ΗΟ47Λ6-4ΔΗ

πλιρθ ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ςτθν αξιολόγθςθ τουσ, τόςο των υποβλθκζντων μζςω του
Συςτιματοσ δικαιολογθτικϊν όςο και των προςκομιςκζντων ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικϊν.

Διαπίςτωςε ότι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ τθσ παρ. 2.4.3 περιζχονταν ςτθν προςφορά και ιταν κακ’
όλα νόμιμα και πλιρθ όπωσ αυτά ηθτοφνται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθσ προχποκζςεισ τθσ υπ. αρικ. πρωτ.
133573/7454/21.5.2021 διακιρυξθσ.

Επιπλζον επιβεβαιϊκθκε θ εγκυρότθτα τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ.

Στθ ςυνζχεια τα μζλθ τθσ επιτροπισ εξζταςαν τθν τεχνικι προςφορά του μοναδικοφ προςφζροντοσ και
διαπιςτϊκθκε ότι περιζχονταν τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2.4.3

Ρροχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ των κριτθρίων ανάκεςθσ τθσ παρ. 2.3.1 και διαπίςτωςε ότι καλφπτουν
πλιρωσ τισ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ τθσ διακιρυξθσ. Από τθν αξιολόγθςθ κάκε κριτθρίου (Κ1,Κ2,Κ3,Κ4)
ξεχωριςτά προκφπτει πωσ ο ανάδοχοσ ζχει κατανοιςει με πλθρότθτα και αρτιότθτα το αντικείμενο τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, περιγράφει με ςαφινεια ςε κάκε κριτιριο τισ υπθρεςίεσ που κα προςφζρει και που απαιτοφνται
από τθν διακιρυξθ και κρίνεται επαρκισ ςε κάκε ζνα από τα κριτιρια.
Στθ ςυνζχεια τα μζλθ τθσ επιτροπισ βακμολόγθςαν ομόφωνα τθν τεχνικι προςφορά του μοναδικοφ
προςφζροντοσ ςφμφωνα με τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παρ. 2.3.1 τθσ διακιρυξθσ ωσ ακολοφκωσ:
ΚΛΤΘΛΟ

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ

Κ1

Θ ορκότθτα αντίλθψθσ από τον οικονομικό
φορζα του αντικειμζνου και των
απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ

Κ3

Θ επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ
καταλλθλόλθτασ και αποτελεςματικότθτασ
τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ
Θ ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ ςε ενότθτεσ εργαςιϊν και
ςφνδεςι τουσ με τα ελάχιςτα απαιτοφμενα
παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα

Κ4

Θ επάρκεια και ςαφινεια κατανομισ
αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου
και τα επίπεδα διοίκθςθσ

Κ2

ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΣΘ
ΚΛΤΘΛΟΥ (Ki)

ΣΤΑΚΜΛΣΜΕΝΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ

Σ1 - 40%

100

40

Σ2 - 30%

100

30

Σ3 - 20%

100

20

Σ4 - 10%

100

10

100%

100

100%

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία εκάςτου κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του αναλογοφντοσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθν βακμολογία του (100 ι 120), θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε υποβλθκείςασ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον ακόλουκο τφπο :
Τi = Σ1i xΚ1i + Σ2i xΚ2i +Σ3i xΚ3i+Σ4ixΚ4i
Ιτοι Τi=0,40*100+0,30*100+0,20*100+0,10*100=40+30+20+10=100
Κριτιρια με βακμολογία < 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν πλιρωσ /παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ τελικι βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν είναι ςχετικι. Συγκεκριμζνα ο Τελικόσ Βακμόσ τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ i αποτελεί το πθλίκο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςφοράσ Τi προσ τθν υψθλότερθ βακμολογικά προςφορά
Tmax.
ΤΒΤΡ i =Ti/Tmax)*100=100/100*100=100
Θ τεχνικι προςφορά κεωρείται αποδεκτι , για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Ti θ ολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου i
Σ1i……..…Σ4i, ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου
K1i, K2i, K3i, K4i οι επιμζρουσ βακμολογίεσ του κάκε κριτθρίου
Tmax θ μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε κάποιοσ υποψιφιοσ ςτισ κατθγορίεσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ υπ. αρικ. πρωτ.
133573/7454/21.5.2021 Διακιρυξθσ
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Ρροτείνει ομόφωνα
Τθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ
1.
Τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με α/α προςφοράσ ςυςτιματοσ 229253, αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του
υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ
ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ δθλαδι το άνοιγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ (κατόπιν ςυνεχϊν ςυνεδριάςεων) , μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ, θ
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςυνζταξε το παρόν πρακτικό, το κακαρόγραψε, το υπζγραψε ςε τζςςερα (4) αντίγραφα
και το παρζδωςε ςτθν υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, για τθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
ΡΑΚΤΛΚΟ ΥΡ’ ΑΛΚΜ. 2
Στθν Ράτρα, ςιμερα 30-06-2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ επί
τθσ οδοφ Ρανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 555/2021 (ΑΔΑ
6ΜΛ7Λ6-6ΑΞ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να
αποςφραγίςει θλεκτρονικά τισ οικονομικζσ προςφορζσ που υποβλικθκαν ςτον Α/Α 132066 επαναλθπτικό
θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 133573/7454/21.5.2021 διακιρυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ , (ΑΔΑΜ Διακιρυξθσ: 21PROC008641065) για τθν υλοποίθςθ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων»
ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
Α/Α

ΛΔΛΟΤΘΤΑ ΣΤΘΝ ΕΡΛΤΟΡΘ

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

1.

Ρρόεδροσ

Καςκάνθ Χαροφλα

2.

Τακτικό Μζλοσ

Λάττασ Ραφλοσ

3.

Τακτικό Μζλοσ

Ραπαπάςχου Ραραςκευι

ΥΡΟΓΑΦΘ

Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν υπ. Αρικ. Ρρωτ. 133573/7454/21.5.2021 διακιρυξθ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν υλοποίθςθ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ
ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του
ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό, παρατθρεί τα εξισ :
Ο διαγωνιςμόσ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ διεξιχκθ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε αυτι,
μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ςτο εξισ ςφςτθμα) και είχε λάβει ωσ
αφξοντα αρικμό (α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 132066
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ θμζρα Ρζμπτθ
10/6/2021 και ϊρα 15:00 και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ιταν θ θμζρα Τετάρτθ
16/06/2021 και ϊρα 10:30 π.μ.
Θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ

το πρακτικό Νο1 , ςφμφωνα με τθν οποίο ζγινε αποδεκτι θ προςφορά του μοναδικοφ προςφζροντα

το γεγονόσ ότι υποβλικθκε μία μοναδικι προςφορά δίνει τθν δυνατότθτα να ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ μετά το ςτάδιο αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικισ
προςφοράσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ βάςει των κριτθρίων που ορίηονται ςτθν διακιρυξθ
,εφόςον κρίκθκαν αποδεκτά τα ανωτζρω.

το με αρικμό πρωτ. 176937/9421/28.6.2021 ζγγραφο του τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ
τθσ ΡΔΕ, με το οποίο γνωςτοποιικθκε θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν ιτοι τθν
30/6/2021 και ϊρα 10:00 π.µ., με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των μελϊν τθσ, προχϊρθςε ςτο επόμενο ςτάδιο του
διαγωνιςμοφ, αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν.
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Θ επιτροπι επιςθμαίνει ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό
των οικονομικϊν προςφορϊν. Στθ ςυνζχεια θ πρόεδροσ και το μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτουν τουσ
απαραίτθτουσ κωδικοφσ για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του
ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιρια τουσ, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου να
αποςφραγιςκοφν οι προςφορζσ.
Αμζςωσ μετά τθν παραπάνω διαδικαςία οι προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν και ςυγκεκριμζνα αποςφραγίςκθκε ο
υποφάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» του μοναδικοφ ςυμμετζχοντα με αποτζλεςμα να είναι δυνατι πλζον θ
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ.
Aναλυτικά ζχει ωσ εξισ :
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ
Α/Α ΡΟΣΦΟΑΣ
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ
Φ.Ρ.Α 24%
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ ΣΕ
ΜΕ ΦΡΑ 24% ΣΕ
ΕΥΩ €
ΕΥΩ €
1
DATA RESEARCH AND
229253
77.419,35 €
18.580,64 €
95.999,99 €
CONSULTING
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ του θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» τθσ μίασ
αποδεκτισ προςφοράσ και διαπίςτωςε τα εξισ:

Ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ , θ οικονομικι προςφορά του υποψθφίου προμθκευτι διαπιςτϊκθκε ότι
είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ υπ. αρικ.πρωτ .
133573/7454/21.5.2021 διακιρυξθσ

Ωσ προσ το φψοσ του Ρ/Υ, θ οικονομικι προςφορά που υποβλικθκε είναι εντόσ των ορίων του Ρ/Φ που
ορίηει θ υπ. αρικ.πρωτ. 133573/7454/21.5.2021 διακιρυξθ.

Ωσ προσ τθν βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ , *ζχει κρικεί αποδεκτι -πρακτικό 1+, ο Τελικόσ
Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ είναι : ΤΒΤΡ i =(Ti/Tmax) =100/100 =1
Κατόπιν τοφτου, θ Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ «DATA
RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» ςφμφωνα με τθν μζκοδο
αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται αναλυτικά ςτο άρκρο 2.3.1 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ωσ ακολοφκωσ:
Ο Συνολικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ n αποτελεί το πθλίκο τθσ προ ΦΡΑ τιμισ τθσ χαμθλότερθσ
οικονομικισ προςφοράσ Οmin προσ τθν προ ΦΡΑ τιμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςφοράσ Οi , ΣΒΟΡ= (Οmin/Οi )
=77.419,35/77.419,35=1
Σφμφωνα με τα παραπάνω θ βακμολογία τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ , ζχει ωσ εξισ:
ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Οmin/Οi)=( 80 Χ1) + (20 Χ1)=100
Ππου:
Tmax θ μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε κάποιοσ υποψιφιοσ ςτισ κατθγορίεσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Ti θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i (βλ. πίνακα κριτθρίων)
Οmin θ ςυνολικι αξία τθσ προςφοράσ με τθν μικρότερθ τιμι
Οi θ ςυνολικι αξία τθσ προςφοράσ i
ΣΒi το αποτζλεςμα, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο ΣΒ.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ υπ. αρικ. πρωτ.
133573/7454/21.5.2021 Διακιρυξθσ
Ρροτείνει ομόφωνα
1.Τθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ
2.Τθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» ωσ προςωρινοφ αναδόχου, με ςυνολικι τιμι 95.999,99 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ (Κ.Αξία
77.419,35 ευρϊ / ΦΡΑ 24% 18.580,64 ευρϊ), για τθν υλοποίθςθ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο
πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ»,
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ , μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςυνζταξε το
παρόν πρακτικό, το κακαρόγραψε, το υπζγραψε ςε τζςςερα (4) αντίγραφα και το παρζδωςε ςτθν υπθρεςία που
διενεργεί το διαγωνιςμό, προκειμζνου να υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
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Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν :
1)Ζγκριςθ των πρακτικϊν Νο 1&2 (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά-οικονομικι προςφορά) τθσ
επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ
υπ’αρικμ.133573/7454/21.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008641065)(Α/Α 132066) διακιρυξθσ του επαναλθπτικοφ
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υλοποίθςθσ του υποζργου
«Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ
2) Τθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» ωσ προςωρινοφ αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του υποζργου «Υπθρεςίεσ Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο
τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ», μζχρι του ποςοφ των 95.999,99 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ (Κ.Αξία 77.419,35
ευρϊ / ΦΡΑ 24% 18.580,64 ευρϊ ) , προκειμζνου να ακολουκιςει θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2 τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τα οποία κα αξιολογθκοφν από τθν
αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ και αναλυτικά, ωσ εξισ :
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ
Α/Α ΡΟΣΦΟΑΣ
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ
Φ.Ρ.Α 24%
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ ΣΕ
ΜΕ ΦΡΑ 24% ΣΕ
ΕΥΩ €
ΕΥΩ €
1
DATA RESEARCH AND
229253
77.419,35 €
18.580,64 €
95.999,99 €
CONSULTING
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Θ χρθματοδότθςθ γίνεται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ενάρικ. ζργου
2020ΕΡ00110002, κωδ. ΣΑΕΡ 001/1 τθσ ΡΔΕ), με ΚΩΔ. ΡΑΞΘΣ/MIS (ΟΡΣ): 5049560 του υποζργου 1: «Υπθρεςίεσ
Συμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΚΑΛΥΨΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ – ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ» μζχρι του ποςοφ των 100.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Διαμαντοποφλου Μαρία – Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ
Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ 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
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
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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.: 181340/9615/01-07-2021 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 τα Πρακτικά Νο 1&2 (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά-οικονομικι
προςφορά) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια
τθσ υπ’αρικμ.133573/7454/21.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008641065) (Α/Α 132066) διακιρυξθσ του
επαναλθπτικοφ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ
υλοποίθςθσ του υποζργου: «Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ
ΔΡΑΕΩΝ

ΚΡΑΣΙΚΩΝ

ΕΝΙΧΤΕΩΝ-

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ»,

προχπολογιςμόσ: 100.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΕΠ Δυτικι Ελλάδα
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2014-2020 με ΟΠ 5049560, κ.ε.: 2020ΕΠ00110002 και με κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορζα «DATA RESEARCH AND CONSULTING
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ», με προςφορά 95.999,99€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α., προκειμζνου να ακολουκιςει θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ για
τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τα οποία κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια
επιτροπι διαγωνιςμοφ και αναλυτικά, ωσ εξισ :

1

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ

DATA RESEARCH AND
CONSULTING
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ Ε
ΕΤΡΩ €
77.419,35 €

Φ.Π.Α 24%

18.580,64 €

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΜΕ ΦΠΑ 24% Ε
ΕΤΡΩ €
95.999,99 €

Η χρθματοδότθςθ γίνεται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ενάρικ. ζργου
2020ΕΠ00110002, κωδ. ΑΕΠ 001/1 τθσ ΠΔΕ), με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ/MIS (ΟΠ): 5049560 του υποζργου 1:
«Τπθρεςίεσ υμβοφλων» ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ
ΕΝΙΧΤΕΩΝ – ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ» μζχρι του ποςοφ των 100.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ
Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν
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
Σςοφμα Βαςιλικι
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