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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα 06 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 270916/1720
Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1202/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 270909/14817/28-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./ Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1202/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για: α) τη
μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών που
έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 και β) τη μαγνητοφώνηση και την τεχνική
υποστήριξη (ηχοληψία, ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του
Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις,
συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις), συνολικός προϋπολογισμός: 45.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Β)
Ανάδειξη οριστικού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr),
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε
όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του
συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

3.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

4.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

5.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσουγκράκης Νικόλαος.
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1202/2021
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική
επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του
Ν.3852/2010 και β) τη μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία, ηχογράφηση και
οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων
δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις), συνολικός
προϋπολογισμός: 45.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 270909/14817/28-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού
Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
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10.Την αριθμ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και
σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11.Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
12.Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
13.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
14.Την αριθμ. 186/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15.Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό
ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
16.Το υπ΄αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/189705/3744/08-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης
17.Το υπ΄αριθμ ΠΔΕ/ΔΔ/163875/3313/15-06-2021 Αίτημα στο Διατάκτη (ΑΔΑΜ 21REQ008883035)
18.Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/169613/8943 Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης.
19.Την αριθμ. 917/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για
την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία,
σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής
και των Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 προϋπολογισμός: 40.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) τη μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία, ηχογράφηση
και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων
δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις)» προϋπολογισμός: 5.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Β) Συγκρότηση των επιτροπών α) Αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών β) Αξιολόγησης ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού»
20.Την υπ΄αριθμ. 209087/11378/26-07-2021 (ΑΔΑ ΨΒΨ77Λ6-ΤΞΠ) Περίληψη Διακήρυξης
21.Την υπ’ αριθμ. 209139/11382/26-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008979060) διακήρυξη του συνοπτικού
διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με: α) τη μαγνητοφώνηση,
απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα
164 και 178 του Ν.3852/2010, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σελίδα
απομαγνητοφωνημένου πρακτικού και β) τη μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία,
ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη
διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις)»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών, ανά τμήμα/τμήματα.
22.Την αριθμ. 1101/2021 (ΑΔΑ 6Ψ077Λ6-2ΥΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση των
πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση
και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των
Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 και β) τη μαγνητοφώνηση και την
τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία, ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού
Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές
επισκέψεις) και 2) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
23.Την υπ΄αριθμ. 254661/14143/14-09-2021 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
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24.Το πρακτικά Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού, όπως αναλυτικά
παρουσιάζεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αναφορικά με: α) τη μαγνητοφώνηση,
απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα
164 και 178 του Ν.3852/2010, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σελίδα
απομαγνητοφωνημένου πρακτικού και β) τη μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία,
ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη
διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις)»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών, ανά τμήμα/τμήματα.
Στην Πάτρα, στις 27/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β΄) στην Πάτρα, στην αίθουσα συσκέψεων, συνεδρίασε η επιτροπή αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 917/2021 (ΑΔΑ: Ρ6ΔΥ7Λ6-ΝΒΖ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
υποβλήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ.
«ΑΕΛΙΟΣ» μετά την αρ. πρωτ.:οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/254661/14143/14-09-2021 «πρόσκληση για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης» του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 209139/11382/26-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008979060) διακήρυξη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με: α) τη
μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών που έχουν
συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σελίδα
απομαγνητοφωνημένου πρακτικού και β) τη μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία,
ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη
διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις)»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών, ανά τμήμα/τμήματα.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Πρόεδρος)
2. Τσούμα Βασιλική, υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3. Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Στις 24/09/2021, ο προσωρινός ανάδοχος «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΕΛΙΟΣ» απέστειλε
εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15
της διακήρυξης.
Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, άρθρο 15 της
διακήρυξης, του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΕΛΙΟΣ» και σε μονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση με αρ. πρωτ.:271901/22.07.2021.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση με αρ. πρωτ.:271934/22.07.2021.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση με αρ. πρωτ.:2371/22.07.2021.
4. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ. πρωτ.:72046272/17.09.2021.
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5. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) με αρ. πρωτ.:1949043/21.07.2021.
6. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) με αρ. πρωτ.:1945447/21.07.2021.
7. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) με αρ. πρωτ.:1945750/21.07.2021.
8. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) με αρ. πρωτ.:1945966/21.07.2021.
9. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της διακήρυξης.
10.Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας με αρ. Πιστοποιητικού 76390/15.09.2021.
11.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της διακήρυξης.
12.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για την παράγραφο 4 του άρθρου 76 της διακήρυξης.
13.Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. πρωτ.:4025/03-022021.
14.Γενικό Πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας με αρ. πρωτ.:1606876.2333542/23.09.2021.
15.Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας με αρ.
πρωτ.:1606876/2333543/23.09.2021.
16.Σύσταση Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με αρ. Γ.Ε.Μ.Η.
69469303000.
17.Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου της ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ ΔΟΥ– Τμήμα Μητρώου με αριθμό
δήλωσης 155/10.05.2007.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 15 της διακήρυξης.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ως άνω στοιχεία, τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης,
προτείνει:
1. Έγκριση του παρόντος Πρακτικού 3.
2. Ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου της εταιρείας «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΕΛΙΟΣ» με
οικονομική προσφορά 0,67€ με Φ.Π.Α. ανά σελίδα για το Τμήμα Α και 3.596,00€ με Φ.Π.Α. για το Τμήμα Β.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την :
1. Έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση
και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των
Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 και β) τη μαγνητοφώνηση και την
τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία, ηχογράφηση και οπτικοακουστική υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού
Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων δράσεων της Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές
επισκέψεις).
2. Ανάδειξη της εταιρείας «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. ‘’ΑΕΛΙΟΣ’’ ως οριστικού αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με συνολικό κόστος ως εξής:
 Για το τμήμα Α: 0,67 € ανά σελίδα απομαγνητοφωνημένου πρακτικού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε
κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Για το Τμήμα Β: 3.596,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ανδρέα Φίλια,
δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 192682/3788/09-07-2021 (Φ.Ε.Κ. 3089/τ.Β/14-07-2021) απόφασης του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 249252/4252/29.09.2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας,
με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης,
σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2021 και
2022 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 00.072.1121.01.1122. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. 2173/2021
(ΑΔΑ ΨΟ717Λ6-Ω4Α ΑΔΑΜ 21REQ008883745) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δέσμευσης.

Σελίδα 6 από 9

ΑΔΑ: 9Ο7Μ7Λ6-ΠΕΡ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 270909/14817/28-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου για: α) τη μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία,
σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και των Επιτροπών που έχουν συσταθεί με τα άρθρα 164 και 178 του Ν.3852/2010 και β) τη
μαγνητοφώνηση και την τεχνική υποστήριξη (ηχοληψία, ηχογράφηση και οπτικοακουστική
υποστήριξη) της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κάλυψη διαφόρων δράσεων της
Περιφέρειας (συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες, σχολικές επισκέψεις).
Β) Αναδεικνύει την εταιρεία «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. ‘’ΑΕΛΙΟΣ’’ ως οριστικό ανάδοχο
του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με συνολικό κόστος ως εξής:
 Για το τμήμα Α: 0,67 € ανά σελίδα απομαγνητοφωνημένου πρακτικού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Για το Τμήμα Β: 3.596,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ανδρέα Φίλια,
δυνάμει της
Περιφερειάρχη

υπ΄ αριθμ. 192682/3788/09-07-2021 (Φ.Ε.Κ. 3089/τ.Β/14-07-2021) απόφασης του
Δυτικής

Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 249252/4252/29.09.2020

απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη
2021 και 2022 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 00.072.1121.01.1122. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η
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υπ’αριθμ. 2173/2021 (ΑΔΑ ΨΟ717Λ6-Ω4Α ΑΔΑΜ 21REQ008883745) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
πολυετούς δέσμευσης.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος,
ψήφισε λευκό.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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