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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 271074/1724

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1234/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 271072/14829/28-09-2021 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. 1234/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του
Τποζργου 1 «Τπθρεςίεσ Σεχνικοφ υμβοφλου» τθσ Πράξθσ με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Αυτόνομθσ
Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ θλικιωμζνων ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, προχπολογιςμόσ:
74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020»,
κωδικόσ MIS: 5089172, κ.ε.:2021ΕΠ00110034. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 65ΣΖ7Λ6-0ΨΦ
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 – Θλίηα 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 1234/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του πρακτικοφ Νο1 του διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του Τποζργου 1 «Τπθρεςίεσ Σεχνικοφ
υμβοφλου» τθσ Πράξθσ με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ
θλικιωμζνων ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, προχπολογιςμόσ: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα 2014-2020», κωδικόσ MIS: 5089172,
κ.ε.:2021ΕΠ00110034. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 271072/14829/28-09-2021 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. 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. Τθν αρικμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’ αρικ.178/26.11.2020 απόφαςθ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρικ. 248595/27.12.2016 του Γενικοφ
Γραμματζα, ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
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 Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. 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»,
6. 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.
7. 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».
8. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. 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»
10.Τθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11.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
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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)».
12.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»
13.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».
14.Τθν αρικμ. 186/2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
15.Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
16.Τθν υπ. αρικ. πρωτ. 5117/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ787Λ6-Ν2Ι) πρόςκλθςθ με κωδικό 9.iv.1.2, Α/Α ΟΡΣ 4671 και
τίτλο «Ραροχι υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ Θλικιωμζνων ςτθ Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4 - Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, προϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και των Διακρίςεων, που χρθματοδοτείται από πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινωνικοφ Ταμείου (ΕΚΤ) του Ε.Ρ. «Δυτικι Ελλάδα 2014 – 2020».
17.Τθν υπ’ αρικμ. 1299/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΑΒ7Λ6-ΥΘ2) απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «Ραροχι
υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ Θλικιωμζνων ςτθ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5089172 ςτο Ε.Ρ. Δυτικι Ελλάδα 2014 -2020.
18.Τθν αρικμ. 1019/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ
για τθν διενζργεια διαγωνιςμοφ για το Υποζργο 1 «Υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Συμβοφλου» τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Ραροχι Υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ θλικιωμζνων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ», προχπολογιςμόσ: 74.400,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, Β) Συγκρότθςθ: 1) επιτροπισ αξιολόγθςθσ
προςφορϊν και 2) επιτροπισ ενςτάςεων»
19.Τθν υπ’ αρικμ. 239953/13026/31-08-2021 διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν Ραροχι
Υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ θλικιωμζνων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ,
ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 74.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και κριτιριο
κατακφρωςθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθταστιμισ.
20.Το πρακτικό Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, που κατατζκθκαν ςτο πλαίςιο του ανωτζρω
διαγωνιςμοφ, όπωσ παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω:
ΡΑΚΤΙΚΟ 1
ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ θλικιωμζνων ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 74.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Στθν Ράτρα, τθν 14-09-2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ,
Ρανεπιςτθμίου 254 (Βϋ Κτιριο) ςτθν Ράτρα, ςτθν αίκουςα ςυςκζψεων, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι διενζργειασαποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν όπωσ ορίςτθκε με τθν υπ’ αρικμ. 1019/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΨΟ7Λ6-ΗΣΗ)
προκειμζνου να αποςφραγίςει τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.
ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/239953/13026/31-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009135298) διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για
τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ θλικιωμζνων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 74.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και κριτιριο
κατακφρωςθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθταστιμισ.
Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
1. Ραππά Μαρία, ΤΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν, υπάλλθλοσ τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ τθσ Ρ.Δ.Ε. ωσ Ρρόεδροσ,
2. Οικονόμου Πλγα, ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ , υπάλλθλοσ τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ τθσ Ρ.Δ.Ε.,
3. Αναςταςόπουλο Ραναγιϊτθ, ΤΕ Υγείασ & Ρρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ τθσ Ρ.Δ.Ε..
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Θ επιτροπι παρζλαβε ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ τθν παρακάτω προςφορά που κατατζκθκε εμπρόκεςμα από
τον κάτωκι:
«ΤΣΑΜΘΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.»:ΑΓΡ250909/ΑΕΡ13780/10-092021
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ. Αρχικά ανοίχτθκε ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ μονόγραψε όλα τα δικαιολογθτικά των φακζλων ανά φφλλο.
Ωσ προσ τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, θ προςφορά τθσ εταιρείασ «ΤΣΑΜΘΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» ιταν
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ με τα
οποία βακμολογείται θ τεχνικι προςφορά, τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια.
Τα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν περιλαμβάνουν κριτιρια, με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ ωσ ακολοφκωσ :
ΚΙΤΘΙΟ
ΡΕΙΓΑΦΘ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
Κ1

Θ ορκότθτα αντίλθψθσ από τον οικονομικό φορζα του
αντικειμζνου και των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ
Κ2
Θ επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλόλθτασ και
αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ
Κ3
Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου
Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου
Κ4
Θ επάρκεια και ςαφινεια κατανομισ αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ
τθσ Ομάδασ Ζργου και τα επίπεδα διοίκθςθσ
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

40%
30%
20%
10%
100%

Κάκε κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κi (i είναι το κριτιριο 1 κ.λπ.) που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από
100 ζωσ 120. Εκατό (100) βακμοφσ λαμβάνουν οι προςφορζσ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλεσ οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ ζωσ εκατό είκοςι (120) μποροφν να λάβουν προςφορζσ που υπερκαλφπτουν
τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ διακιρυξθσ. Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν
καλφπτουν / παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) επιφζρουν τθν
απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Αξιολόγθςθ Τεχνικισ προςφοράσ
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
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.
Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ (ΣΤΡ) κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν παρακάτω
ςχζςθ:
ΣΒΤΡ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + …….. + ςν*Κν, όπου ςi ο εκάςτοτε επιμζρουσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ
Επιςθμαίνεται ότι κριτιρια που ςυγκζντρωςαν βακμολογία, κατά τθν Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ,
μικρότερθ του 100, (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ειδικότερα, ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ομόφωνα βακμολόγθςαν
ωσ εξισ:
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ΚΙΤΘΙΟ

ΡΕΙΓΑΦΘ

Κ1

Θ ορκότθτα αντίλθψθσ από τον οικονομικό
φορζα του αντικειμζνου και των
απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ
Κ2
Θ επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ
καταλλθλόλθτασ και αποτελεςματικότθτασ
τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ
Κ3
Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ
Ομάδασ Ζργου Οργανωτικι
αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου
Κ4
Θ επάρκεια και ςαφινεια κατανομισ
αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου
και τα επίπεδα διοίκθςθσ
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

40%

100

40

30%

100

30

20%

100

20

10%

100

10

100%

100

Θ ανωτζρω βακμολόγθςθ τθσ εταιρείασ «ΤΣΑΜΘΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» με 100 αιτιολογείται ωσ εξισ:
Κ1 Θ ορκότθτα αντίλθψθσ από τον οικονομικό φορζα του αντικειμζνου και των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ,
καλφπτει πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν διακιρυξθ
Κ2 Θ επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλόλθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκοδολογίασ
υλοποίθςθσ, καλφπτει πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν διακιρυξθ
Κ3 Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου,
καλφπτει πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν διακιρυξθ
Κ4 Θ επάρκεια και ςαφινεια κατανομισ αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου και τα επίπεδα διοίκθςθσ
Ζπειτα θ Επιτροπι, αφοφ ζκρινε τθν ανωτζρω τεχνικι προςφορά ωσ επαρκι και ότι καλφπτει όλεσ τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ ανωτζρω εταιρείασ
θ οποία ζχει ωσ εξισ:
«ΤΣΑΜΘΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.»:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1
2

ΡΕ.1 Διοικθτικι Υποςτιριξθ
23 Α/ΜΘΝΕΣ
Λογιςμικό
Διαχείριςθσ
και
Επεξεργαςίασ Δεδομζνων / ανα ςθμείο 9 Α/ΜΘΝΕΣ
ενδιαφζροντοσ

Σφνολα

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ
ΤΙΜΘ

53.475,00

52.847,56

20.925,00

20.925,00

74.400,00

73.772,56

Στο ςθμείο αυτό θ Επιτροπι κεωρεί ότι δεν απαιτείται θ οικονομικι βακμολόγθςθ τθσ προςφορά διότι :
Είναι θ μοναδικι υποβλθκείςα προςφορά εντόσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, πλθροί τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, ζχει προθγθκεί δθμοςιότθτα τθσ διακιρυξθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρκρου 117 του
Ν.4412/2016 περί διενζργειασ ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν.
Κατόπιν των ανωτζρω, θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ, προτείνει τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν εταιρεία «ΤΣΑΜΘΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ.
Ο.Ε.»: θ οποία ανακθρφςςεται προςωρινι ανάδοχοσ.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ,
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ΡΟΤΕΙΝΕΙ
1. Τθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ Νο1
2. Τθν προςωρινι κατακφρωςθ ςτθν εταιρεία «ΤΣΑΜΘΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» του αποτελζςματοσ τθσ υπ’ αρικμ.
ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/239953/13026/31-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009135298) διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ θλικιωμζνων ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ,, ωσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ με ςυνολικι τιμι 73.772,56 ςυμπ/νου ΦΡΑ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του Υποζργου 1 «Υπθρεςίεσ Τεχνικοφ
Συμβοφλου» τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ραροχι Υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ
θλικιωμζνων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, προχπολογιςμόσ: 74.400,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
2. Ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «ΤΣΑΜΘΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» με ΑΦΜ: 999693840 ωσ προςωρινοφ αναδόχου του
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ
θλικιωμζνων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ,, με ςυνολικό κόςτοσ 73.772,56 ςυμπ/νου ΦΡΑ.
Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τισ Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου
2021ΕΡ00110034). Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ : «Ραροχι υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ
Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ Θλικιωμζνων ςτθ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1299/16-03-2021 (ΑΔΑ:
6ΗΑΒ7Λ6-ΥΘ2) του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5089172 Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.

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.
Θ 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».
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 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 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.: 271072/14829/28-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 του διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του Τποζργου 1 «Τπθρεςίεσ Σεχνικοφ
υμβοφλου» τθσ Πράξθσ με τίτλο «Παροχι Τπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ
θλικιωμζνων ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, προχπολογιςμοφ 74.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α..

Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο του ανωτζρω διαγωνιςμοφ τον οικονομικό φορζα «ΣΑΜΘ Δ.
– ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.», με ςυνολικό κόςτοσ 73.772,56€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..

Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τισ Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου 2021ΕΠ00110034). Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Πράξθσ : «Παροχι
υπθρεςιϊν Αυτόνομθσ Διαβίωςθσ και Αςφαλοφσ Γιρανςθσ Θλικιωμζνων ςτθ Περιφζρεια Δυτικισ
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ΑΔΑ: 65ΣΖ7Λ6-0ΨΦ
Ελλάδασ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Ελλάδα» με βάςθ τθν
απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1299/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΑΒ7Λ6-ΤΘ2) του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5089172 Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ (ΕΚΣ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ.

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και τακτικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. 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.
Θ Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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