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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 279678/1772

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και
Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότθτασ
Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1233/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279607/15178/06-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Οικονομικισ Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1233/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 4 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - τμιμα Γ)
τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ
πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου για το τμιμα Γ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 9ΑΤ27Λ6-ΓΤΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
282438/1805/07-10-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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 1233/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 7ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του πρακτικοφ Νο 4 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - τμιμα Γ) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ προςφορϊν για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ
των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ». Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου για το τμιμα Γ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279607/15178/06-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και 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. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου 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. Σισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»
6. Σισ 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. 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.
8. 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».
9. 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.
10.Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
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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.
11.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»
12.Σθν αρικμ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με τθν οποία τροποποιικθκε θ 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»
13.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)».
14.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»
15.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»
16.Σθν υπ. αρικμ. 169/1-10-2020 (ΑΔΑ 623Η7Λ6-1ΝΝ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «υμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικ. 180/2019 (ΑΔΑ:9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθσ Περιφερειακοφ
υμβουλίου ςχετικά με τθν ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ζτουσ 2020 .
17.Σθν αρικμ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΠ87Λ6-9Κ8) 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.
18.Σθν υπ’ αρικ. 16/2021 (ΑΔΑ 90Σ27Λ6-Σ8Ω) Απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου με κζμα « Ζγκριςθ του
Ετιςιου Προγράμματοσ Προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» .
19.Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2021 και
ςυγκεκριμζνα
τουσ ΚΑΕ
02.00.072.1723.01.1122, 02.01.072.1723.01.1231, 02.02.072.1723.01.1231,
02.03.072.1723.01.0001,
02.00.072.1729.01.1122,
02.01.072.1729.01.1231,
02.02.072.1729.01.1231,
02.03.072.1729.01.0001, 02.00.072.0899.01.1122, 02.01.072.0899.01.1231 . Για το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι
υπ’ αρικμ. 1618,1619,1620,1621,1622,1623,1625,1626,1631,1637,2949,2950,2951/2021 αποφάςεισ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ.
20.Σθν υπ.αρικμ.πρωτ.1411/2020 (ΑΔΑ 6Β077Λ6-ΘΟΓ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «Α. Ζγκριςθ των όρων διακιρυξθσ για τθν διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο ανάκεςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και Β. υγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
του ανωτζρω διαγωνιςμοφ.
21.Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM 20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακιρυξθ του
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και
λογιςμικοφ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
22.Σθν υπ.αρικμ. 422/2021 (ΑΔΑ Ψ1ΙΔ7Λ6-93Θ ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : α) Ζγκριςθ των πρακτικϊν Νο 1&2 (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφοράοικονομικι προςφορά) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα
πλαίςια τθσ υπ’αρικμ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM 20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακιρυξθσ ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και β) ανάδειξθ προςωρινϊν αναδόχων.
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23.Σο υπ’αρικμ. 94607/5667/14.4.21 ζγγραφο του τμιματοσ Προμθκειϊν με το οποίο ενθμερϊκθκαν οι
ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ για τθν υπ’αρικμ.422/21 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ
24.Σθν υπ’αρικμ. ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 881/26.4.2021 προδικαςτικι προςφυγι αςκθκείςα από τθν εταιρεία με τθν
επωνυμία «DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΕΠΕ» κατά τθσ υπ’αρικμ. 422/2021 (ΑΔΑ Ψ1ΙΔ7Λ6-93Θ) (πρακτικά
1 &2) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ , θ οποία ςτρζφεται κατά , μόνο για το τμιμα Γ του διαγωνιςμοφ ,
όπου ζχει αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω απόφαςθ θ εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ .
Για το τμιμα Γ δεν κα κλθκεί ο προςωρινόσ ανάδοχοσ να κατακζςει δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ενϊ για τα
υπόλοιπα τμιματα κα ςυνεχιςτεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία.
25.Σθν υπ αρικμ.1117/21 απόφαςθ , του 2ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ με τθν οποία κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι, ακυρϊνει εν μζρει τθν υπ’αρικμ. 422/2021 (ΑΔΑ Ψ1ΙΔ7Λ6-93Θ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κατά το μζροσ που αφορά μόνο το τμιμα Γ, όπου κα ακολουκιςει ξεχωριςτι ειςιγθςθ για τθν
ςυμμόρφωςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν ανωτζρω απόφαςθ και τθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
για το τμιμα Γ, όπωσ ορίηει.
26.Σθν υπ’αρικμ.826/2021 (ΑΔΑ 6ΙΑΣ7Λ6-ΦΦ0) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, περί ςυμμόρφωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν υπ’άρικμ.1117/21 απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ, αναφορικά
με τθν υπ’αρικμ. ΓΑΚ-ΑΕΠΠ 881/26.4.2021 Προδικαςτικι Προςφυγι τθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία ««DATUM
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΕΠΕ» ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και
λογιςμικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» α/α 102932 , ιτοι : α) Εν μζρει ανάκλθςθ τθσ υπ’
αρικμ. 422/2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΙΔ7Λ6-93Θ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των εγκρικζντων και
ενςωματωμζνων ςε αυτιν Νο 1 & 2 πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο ανάκεςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 117/2021 απόφαςθ του 2ου Κλιμακίου τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ)» όπου κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, ακυρϊνει τθν
υπ’αρικμ. 422/21 κατά το μζροσ που αφορά μόνο το τμιμα Γ, ςφμφωνα με τα κρικζντα και ορίηει τθν
επιςτροφι του κατατεκζντοσ παραβόλου ςτθν προςφεφγουςα εταιρεία, και β)υμπλιρωςθ-τροποποίθςθ τθσ
υπ’ αρικμ. 422/2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΙΔ7Λ6-93Θ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και των εγκρικζντων και
ενςωματωμζνων ςε αυτιν Νο 1 & 2 πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ ωσ προσ
το τμιμα Γ (πρακτικό 1 & πρακτικό 2), ιτοι απόρριψθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ DYNACOMP AEBE για το
τμιμα Γ και από τισ εναπομείναντεσ 2 προςφορζσ των εταιρειϊν MULTILAB AE KAI DATUM ΕΠΕ με βάςθ το
κριτιριο κατακφρωςθσ που είναι θ χαμθλότερθ τιμι, τθν ανάδειξθ ωσ προςωρινοφ αναδόχου για το τμιμα Γ
(ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΘ ΣΤΠΟΤ Α, τεμ.4 & ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΘ ΣΤΠΟΤ Β, τεμ.11), τθσ εταιρείασ DATUM ΕΠΕ, μζχρι του ποςοφ
των 109.120,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (κ.αξία 88.000,00 , ΦΠΑ 24% 21.120,00), προκειμζνου να
ακολουκιςει θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ για τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου τα οποία κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια
επιτροπι διαγωνιςμοφ
27. Σθν υπ’ αρικ. 902/2021 (ΑΔΑ Ω8Β7Λ6-ΡΙΤ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : 1)Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 3 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’αρικμ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM
20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακιρυξθσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν
«Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των
401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» και 2)ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων για τα τμιματα Α,Δ,Ε,Η.Θ,Θ.
28.Σο υπ’αρικμ.4/2021 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν αναφορικά με τθν
υπ’αρικμ.πρωτ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM 20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακιρυξθ του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω :
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
τθν Πάτρα, ςιμερα 30/7/2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ επί
τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 1411/2020 (ΑΔΑ
6Β077Λ6-ΘΟΓ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να
αποςφραγίςει θλεκτρονικά τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ για το τμιμα Γ, που υποβλικθκαν ςτον Α/Α 102932
θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM20PROC007945183) διακιρυξθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο ανάκεςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
Α/Α

ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΣΘΝ
ΕΠΙΣΡΟΠΘ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

1.

Πρόεδροσ

Γεωργαράσ Κων/νοσ

2.

Σακτικό Μζλοσ

Καλάθ Αγγελικι

3.

Αναπλθρωματικό Μζλοσ

Θαναςοφλιασ Θεόδωροσ

ΤΠΟΓΡΑΦΘ

Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν υπ. Αρικ. Πρωτ. 348073/21931/23.12.2020 διακιρυξθ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ , (ΑΔΑM20PROC007945183) για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» 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 υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ςτο εξισ ςφςτθμα) και είχε λάβει ωσ
αφξοντα αρικμό (α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 102932
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ θμζρα Σετάρτθ
10/02/2021 και ϊρα 15:00 και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ιταν θ θμζρα Σρίτθ
16/02/2021 και ϊρα 10:30 π.μ, ςτθν οποία αποςφραγίςτθκαν και αξιολογικθκαν τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υποψθφίων αναδόχων του ανωτζρω διαγωνιςμοφ και ςυντάχκθκε το
πρακτικό 1. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν πραγματοποιικθκε τθν 2/4/2021 και ϊρα
10:30 π.µ., όπου αξιολογικθκαν και ςυντάχκθκε το πρακτικό 2.
Με το υπ. αρικμ. 94607/5667/14.4.2021 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμ/κου
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε ενθμερϊκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ για τθν υπ’αρικμ. 422/2021 (ΑΔΑ
Ψ1ΙΔ7Λ6-93Θ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τα πρακτικά 1 & 2.
Με το το υπ’αρικμ.171538/9148/23.6.2021 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ ΟικονομικοφΔθμ/κου Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε ενθμερϊκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ για τθν υπ’αρικμ.1117/21
απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ.
Με το υπ’αρικμ.189973/10175/8.7.21 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμ/κου
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε ενθμερϊκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ για τθν υπ’αρικμ.826/2021 (ΑΔΑ
6ΙΑΣ7Λ6-ΦΦ0) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, περί ςυμμόρφωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν
υπ’άρικμ.1117/21 απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ.
φμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 826/2021 (ΑΔΑ 6ΙΑΣ7Λ6-ΦΦ0) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ, περί ςυμμόρφωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ με τθν υπ’άρικμ.1117/21 απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ ,θ
εταιρεία DATUM ΕΠΕ, όπωσ αναφζρεται ςτο κάτωκι πίνακα (αναλυτικά ανά τμιμα και ποςό), αναδείχκθκε
προςωρινόσ ανάδοχοσ για το τμιμα Γ , του ανωτζρω διαγωνιςμοφ αναλυτικά ωσ εξισ :
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ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ

α/α
Σμιματοσ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ Ε
ΕΤΡΩ €

Φ.Π.Α 24%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24% Ε ΕΤΡΩ €

1
204784
DATUM ΕΠΕ

Γ

88.000,00

21.120,00

109.120,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ Ε ΕΤΡΩ
€
88.000,00
21.120,00
109.120,00
Κατόπιν των ανωτζρω με το υπ. αρικμ.190515/10197/8.7.21 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ τθσ Π.Δ.Ε., προςκλικθκε ο ανωτζρω προςωρινόσ ανάδοχοσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν, θλεκτρονικά και ζντυπα εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν (από τθν
θλεκτρονικι
υποβολι
τουσ),
ςφμφωνα
με
τθν
υπ.
αρικ.πρωτ.348073/21931/23.12.2020
(ΑΔΑM20PROC007945183) διακιρυξθ, ο οποίοσ και τα υπζβαλε θλεκτρονικά.
Με το υπ. αρικμ. 209742/11403/26.7.2021 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ
Π.Δ.Ε ενθμερϊκθκε ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ που ςυμμετείχε ςτο διαγωνιςμό, ότι θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ
και ο ζλεγχοσ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, κα πραγματοποιθκεί τθν 30/7/21 θμζρα
Παραςκευι και ϊρα 10.00 π.μ.
Οι προςωρινοί ανάδοχοι, απζςτειλαν και ταχυδρομικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ,
ςφμφωνα με τθν υπ. αρικ.πρωτ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM20PROC007945183) διακιρυξθ.
Θ επιτροπι επιςθμαίνει ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. τθ ςυνζχεια ο πρόεδροσ και το μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτουν τουσ
απαραίτθτουσ κωδικοφσ για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ καταχϊρθςαν
διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιρια τουσ, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό
κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν τα δικαιολογθτικά. Διαπίςτωςε ότι αφενόσ ο διαγωνιςμόσ
ιταν χαρακτθριςμζνοσ από το ςφςτθμα ωσ κλειδωμζνοσ και αφετζρου ότι ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςτο
διαγωνιςμό τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ των υποψθφίων αναδόχων.
Αμζςωσ μετά τθν παραπάνω διαδικαςία ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν αποςφραγίςκθκε και ςυγκεκριμζνα
αποςφραγίςκθκε ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» με αποτζλεςμα να είναι δυνατι πλζον θ
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του.
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ θ επιτροπι αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ αφοφ :
1. Ζλεγξε ότι τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα θλεκτρονικά και ταχυδρομικά τα
οποία και αποτφπωςε ςτο παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
ΑΡ.ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ
Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ (ΦΤΙΚΟΤ)
ΤΣΘΜΑΣΟ ΚΑΙ
ΦΑΚΕΛΛΟΤ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
1
DATUM ΕΠΕ
198531/10852/15.7.21
204784/14.7.21
2.Αποςφράγιςε θλεκτρονικά τα κατατεκζντα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του υποψθφίου αναδόχου, και
μονόγραψε τα ζγγραφα – δικαιολογθτικά που προςκόμιςε ταχυδρομικά.
3.Ζλεγξε τθν ορκότθτα και πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και διαπίςτωςε, ωσ προσ τα
απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά
του
προςωρινοφ
αναδόχου
όπωσ
αυτά
ορίηονται
ςτθν
υπ’αρικ.πρωτ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM20PROC007945183) Διακιρυξθ ,τα εξισ :
Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ DATUM ΕΠΕ με α/α προςφοράσ ςυςτιματοσ
204784 , για το τμιμα Γ ςτο οποίο αναδείχκθκε προςωρινόσ ανάδοχοσ, είναι ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν
υπ’ αρικ.πρωτ. 348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM20PROC007945183) διακιρυξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
Κατόπιν με το υπ’αρικμ.πρωτ.214490/11642/2021 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ
τθσ Π.Δ.Ε διαβιβάςτθκε ζγγραφο τθσ επιτροπισ με το οποίο ηιτθςε ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία από τθν εταιρεία
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DATUM ΕΠΕ, ιτοι : να προςκομίςει φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, κατά τον χρόνο υποβολισ
προςφοράσ, τα οποία και υποβλικθκαν εμπρόκεςμα και αφοφ ζγινε ο ζλεγχοσ κρίκθκαν ορκά και ςφμφωνα με
όςα ορίηει θ διακιρυξθ.
Ζπειτα από τα παραπάνω, θ Επιτροπι, παρόντων όλων των μελϊν, αφοφ ολοκλιρωςε τθ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ
Προτείνει ομόφωνα
Σθν ανάδειξθ του κατωτζρω (όπωσ περιγράφεται ςτον αναλυτικό πίνακα) ωσ οριςτικοφ αναδόχου για τθν
κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, με το τμιμα ειδϊν για το οποίο μειοψιφθςε κακϊσ και το
αναλογοφν ποςό, όπωσ αναλυτικά αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ

α/α
Σμιματοσ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ Ε
ΕΤΡΩ €

Φ.Π.Α 24%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24% Ε ΕΤΡΩ €

1
204784
DATUM ΕΠΕ

Γ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ Ε ΕΤΡΩ
€

88.000,00

21.120,00

109.120,00

88.000,00

21.120,00

109.120,00

Περιγραφι τμιματοσ
ΣΜΘΜΑ
ΕΙΔΟ
ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΘ ΣΤΠΟΤ Α
Γ
ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΘ ΣΤΠΟΤ Β
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 Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 4 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ –τμιμα Γ) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’αρικμ.348073/21931/23.12.2020 (ΑΔΑM
20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακιρυξθσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν
«Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των
401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
2. Σθν ανάδειξθ του κατωτζρω (όπωσ περιγράφεται ςτον πίνακα) ωσ οριςτικοφ αναδόχου του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν : «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 401.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, -για το Σμιμα Γ-μζχρι του
ποςοφ των 109.120,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α, με ανάκεςθ ςτον κατωτζρω οριςτικό ανάδοχο με
το τμιμα ειδϊν για το οποίο μειοψιφθςε, κακϊσ και το ποςό που του αντιςτοιχεί, ωσ εξισ :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ

α/α
Σμιματοσ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ Ε
ΕΤΡΩ €

Φ.Π.Α 24%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24% Ε ΕΤΡΩ €

1
204784
DATUM ΕΠΕ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ Ε ΕΤΡΩ
€

Γ

88.000,00

21.120,00

109.120,00

88.000,00

21.120,00

109.120,00
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Περιγραφι τμιματοσ διαγωνιςμοφ
ΣΜΘΜΑ
ΕΙΔΟ
ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΘ ΣΤΠΟΤ Α
Γ
ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΘ ΣΤΠΟΤ Β
3.Σθν εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων που κα προκφψουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
υπ’ αρικμό 2/42053/0094/2002 απόφαςθσ του 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 (2.500,00) ευρϊ.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2021 και ςυγκεκριμζνα
τουσ ΚΑΕ 02.00.072.1723.01.1122, 02.01.072.1723.01.1231, 02.02.072.1723.01.1231, 02.03.072.1723.01.0001,
02.00.072.1729.01.1122,
02.01.072.1729.01.1231,
02.02.072.1729.01.1231,
02.03.072.1729.01.0001,
02.00.072.0899.01.1122, 02.01.072.0899.01.1231 .Για το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι υπ’αρικμ.
1618,1619,1620,1621,1622,1623,1625,1626,1631,1637,2949,2950,2951/2021
αποφάςεισ
ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ.

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
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.
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 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.: 279607/15178/06-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 4 (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - τμιμα Γ) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ υπ’αρικμ.348073/21931/23.12.2020
(ΑΔΑM 20PROC007945183)-Α/Α 102932 διακιρυξθσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των
ορίων για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ
του ποςοφ των 401.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

Β) Αναδεικνφει ωσ οριςτικό ανάδοχο για το τμιμα Γ τον οικονομικό φορζα «DATUM ΕΠΕ» με
οικονομικι προςφορά 109.120,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., όπωσ περιγράφεται ςτον κατωτζρω
πίνακα.
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ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

1

DATUM ΕΠΕ

Α/Α
α/α
ΠΡΟΦΟΡΑ Σμιματοσ
ΤΣΗΜΑΣΟ
204784
Γ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ Ε
ΕΤΡΩ €

ΤΝΟΛΙΚΟ
Φ.Π.Α 24%
ΠΟΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ €
88.000,00
21.120,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΜΕ ΦΠΑ 24% Ε
ΕΤΡΩ €
109.120,00

88.000,00

109.120,00

21.120,00

Περιγραφι τμιματοσ διαγωνιςμοφ
ΣΜΗΜΑ
Γ

ΕΙΔΟ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ ΣΤΠΟΤ Α
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΗ ΣΤΠΟΤ Β

Γ) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων που κα προκφψουν ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμό 2/42053/0094/2002 απόφαςθσ του 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 (2.500,00) ευρϊ.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2021 και
ςυγκεκριμζνα τουσ ΚΑΕ 02.00.072.1723.01.1122, 02.01.072.1723.01.1231, 02.02.072.1723.01.1231,
02.03.072.1723.01.0001, 02.00.072.1729.01.1122, 02.01.072.1729.01.1231, 02.02.072.1729.01.1231,
02.03.072.1729.01.0001, 02.00.072.0899.01.1122, 02.01.072.0899.01.1231. Για το ςκοπό αυτό ζχουν
εκδοκεί οι υπ’αρικμ. 1618,1619,1620,1621,1622,1623,1625,1626,1631,1637,2949,2950,2951/2021
αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.

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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