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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 291942/1854
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1285/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279547/15167/15-10-2021 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. 1285/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν του
διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ
υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ μεταβατικι περίοδο
ιςχφοσ του Περιφερειακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
προχπολογιςμόσ: 74.276,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΑΠ)/Π.Ε. Αχαΐασ, κ.ε. 2021ΚΑΠ0612102. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ38Σ7Λ6-Σ4Ν
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ 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.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ

Αμαλία

-

αναπλθρωματικό

μζλοσ

τθσ

Οικονομικισ

Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
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. Απόφαςησ 1285/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 22ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του πρακτικοφ Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ για τθν παροχι
υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του Περιφερειακοφ
Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», προχπολογιςμόσ: 74.276,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΑΠ)/Π.Ε. Αχαΐασ, κ.ε.
2021ΚΑΠ0612102. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 279547/15167/15-10-2021 ειςιγθςι του ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σθν αρικμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’ αρικ.178/26.11.2020
απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου και με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρικ. 248595/27.12.2016 του
Γενικοφ Γραμματζα, ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
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11. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
12. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
13. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν».
14. Σθν αρικμ. 186/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
15. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
16. Σθν υπ’ αρικμ. 7342021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ προζνταξθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ
υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του
Περιφερειακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» προχπολογιςμόσ: 74.276,00€ με
ΦΠΑ, ςτο Επενδυτικό Σεχνικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 χρθματοδοτοφμενου από
τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) τθσ ΠΕ Αχαΐασ»
17. Σθν αρικμ. 941/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ
για τθν διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν
τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ
μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του Περιφερειακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
προχπολογιςμόσ: 74.276,00€ με ΦΠΑ χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ/
Π.Ε. Αχαϊασ (ΚΑΠ) κ.ε. 2021ΚΑΠ0612102, β) ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ και 3)
υγκρότθςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν και επιτροπι ενςτάςεων»
18. Σο πρακτικό Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθ των προςφορϊν όπωσ αναλυτικά παρουςιάηεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σου ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν παροχι υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι
υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για
τθ μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του Περιφερειακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
Προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ: ζωσ του ποςοφ των 74.276,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
τθν Πάτρα, τθν 23-8-2021 , θμζρα Δευτζρα και ϊρα 9:30 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου και Οικονομικϊν – Σμιμα Προμθκειϊν , ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ. Αρικ.
941/2021 (ΑΔΑ 6ΛΨΣ7Λ6-ΣΓΣ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
προκειμζνου να ςυντάξει το πρακτικό αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν που
υποβλικθκαν ςτον 210PROC008997646 /28-7-2021 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ
ςφμβαςθσ για τθν παροχι υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του Περιφερειακοφ
Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ διακιρυξθσ.
Αναλυτικά θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ τεχνικϊν προςφορϊν ζχει ωσ εξισ:
τθν Πάτρα, τθν 18-8-2021 , θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 9:30 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου
και Οικονομικϊν – Σμιμα Προμθκειϊν , ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ. Αρικ. 941/2021 (ΑΔΑ
6ΛΨΣ7Λ6-ΣΓΣ απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να ςυντάξει
το πρακτικό αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν που
υποβλικθκαν ςτον
210PROC008997646 /28-7-2021 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν παροχι
υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του Περιφερειακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ)
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 74.276,00 ευρϊ ςυμπ. Φ.Π.Α.
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τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
A/A
ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
1

ωσ Αναπλθρωματικό Μζλοσ
Πρόεδροσ

Παπαςπφρου πυρίδων

2

Σακτικό Μζλοσ

Καρβζλθσ Διονφςιοσ

3

Αναπλθρωματικό Μζλοσ

οφία Καρβζλθ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ θμζρα Σρίτθ 17- 8 2017 και ϊρα 13:00 και θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ιταν θ θμζρα Σετάρτθ 18- 8 -2017 και
ϊρα 9:30 π.μ.
Θ Επιτροπι, διαπίςτωςε από τα ςτοιχεία που παρείχε το Σμιμα Προμθκειϊν ότι ζχει υποβλθκεί εμπρόκεςμα
ςτο διαγωνιςμό 1 (μία) προςφορά (φυςικόσ φάκελοσ) από τον παρακάτω προμθκευτι:
A/A
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
ΘΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
1
ΘΡΩΝ ΣΑΜΘ Δ. – ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.
Θμ/νια διαβιβαςτικοφ : 13-7-2017
Πρωτόκολλο
Τπθρεςίασ
228019/12345/16-8 - 21
υγκεκριμζνα αποςφραγίςκθκε οι υποφάκελοι «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Σεχνικι προςφορά» των
προςφορϊν με αποτζλεςμα να είναι δυνατι πλζον θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τουσ. Επιςθμαίνεται ότι οι
υποφάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» δεν αποςφραγίςκθκε αφοφ, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ,
αυτοί κα αποςφραγιςκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ.
τθν ςυνζχεια, θ Επιτροπι μονόγραψε τα περιεχόμενα των (υπό) φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά» τθσ μοναδικισ προςφοράσ και προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
Διαπίςτωςε ότι ζχουν υποβλθκεί δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ υπ. αρικ.
πρωτ. 212840/11543/28-7-2021 διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ: 210PROC008997646 /28-7-202) και ςυγκεκριμζνα το άρκρο
13 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ «παρ. 3.1.3 άρκρο 3ο -Περιεχόμενα υποφακζλου Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
και τεχνικι προςφορά, Παρ. Α Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ» και παρ. Β. Σεχνικι Προςφορά ιτοι:
A/A
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
1
ΘΡΩΝ ΣΑΜΘ Δ. – ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.
Φάκελο «Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισΣεχνικι Προςφορά» που περιλαμβάνει
1. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ
5582/13.8.21 Σαμείο Παρακατακθκϊν
και Δανείων
2. Τπεφκυνθ διλωςθ ( δυο δθλϊςεισ)
3. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο ΕΕΕ
4. φςταςθ ΟΕ
5. Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ και Πρωτοδικείου
6. Πράξθ εκπροςϊπθςθσ
7. Πιςτοποιθτικό ISO
8. Φάκελο Σεχνικισ προςφοράσ
Θ επιτροπι ηιτθςε από τθ Δ/νςθ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ τθν επαλικευςθ γνθςιότθτασ
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ κακϊσ και του πιςτοποιθτικοφ ISO .
Θ επιτροπι εξζταςε τισ τεχνικζσ προςφορζσ
Θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ (επιτροπι Διαγωνιςμοφ) αφοφ εξζταςε τθν τεχνικι προςφορά τθν
24/8/2021 , ηιτθςε διευκρινίςεισ από τθ Δ/νςθ Οικονομικοφ με ςχετικό τθσ αίτθμα.
Σθν 21/9/2021 θ Δ/νςθ Οικονομικοφ απζςτειλε τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ με βάςθ τισ οποίεσ θ επιτροπι κάνει
αποδεκτι ςυνολικά τθ τεχνικι προςφορά. Ειδικότερα θ επιτροπι κάνει αποδεκτι τθ κατοχι τθσ άριςτθσ γνϊςθσ
τθσ ξζνθσ γλϊςςασ του υπεφκυνου ζργου βάςει του προςκομιηόμενου πιςτοποιθτικοφ κακϊσ δεν αναφζρεται
ρθτά ςτον διακιρυξθ θ υποχρζωςθ αντιςτοίχθςθσ με κάποιο εκνικό κεςμικό πλαίςιο ( ΑΕΠ) και ςφμφωνα με το
Άρκρο 75 (Κριτιρια επιλογισ) παράγραφοσ 5 του ν.4412/2016 «Οι ανακζτουςεσ αρχζσ αναφζρουν τισ
απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ που μπορεί να εκφράηονται ωσ ελάχιςτα επίπεδα ικανότθτασ, κακϊσ
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και τα κατάλλθλα αποδεικτικά μζςα, ςτθν προκιρυξθ ςφμβαςθσ ι ςτθν πρόςκλθςθ επιβεβαίωςθσ
ενδιαφζροντοσ».
Ωσ εκ τοφτου θ επιτροπι κάνει αποδεκτι ςυνολικά τθ τεχνικι προςφορά όςο αφορά ςτα κάτωκι:

Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ

Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι επάρκεια

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θ βακμολογία που ςυγκεντρϊνει θ τεχνικι προςφορά ζχει ωσ εξισ:
ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ
Κ1

Κ2

Κ3

Θ ορκότθτα αντίλθψθσ από τον οικονομικό
φορζα του αντικειμζνου
και των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ
Θ επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ
καταλλθλόλθτασ και
αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκοδολογίασ
υλοποίθςθσ

β1 - 40%

100

β2- 30%

100

Θ ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ ςε ενότθτεσ
εργαςιϊν και ςφνδεςι τουσ με τα ελάχιςτα
απαιτοφμενα παραδοτζα
και το χρονοδιάγραμμα

β3 - 20%

100

Κ4

Θ επάρκεια και ςαφινεια κατανομισ β4 - 10%
100
αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ
Ομάδασ Ζργου και τα επίπεδα διοίκθςθσ
Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ (UT) κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν
παρακάτω ςχζςθ: UΣ(Δi) = (K1*β1) + (K2*β2) + (K3*β3)+(K4*β4)
όπου :
UΣ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου Δi,
Ki = ο βακμόσ του κριτθρίου και
βi = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου
ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 100%
UT = 100*0,4 + 100*0,3+100*0,2+100*0,1=100
Σθν 24/09/2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςτα γραφεία τθσ ΔΙ.Α.Π. ςτθν ΝΕΟ ΠΑΣΡΩΝ ΑΘΘΝΩΝ & ΑΜΕΡΙΚΘ θ επιτροπι
διαγωνιςμοφ μετά από τισ διευκρινίςεισ που ηθτικθκαν ςτθν Δ/νςθ Οικονομικοφ τθν 23/09/2021 μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με το αν μπορεί να γίνει αμζςωσ μετά τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ και αποςφράγιςθ αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κακότι ςφμφωνα με τα όςα ορίηει θ
διακιρυξθ ςτο άρκρο 12 «ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ»:
«Κατά παρζκκλιςθ των ανωτζρω, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των
ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν.
4412/2016, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ,
προζβθ ςτθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ του οποίου τα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά ιτοι τθσ εταιρείασ «ΘΡΩΝ ΣΑΜΘ Δ. –
ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.»
Θ Οικονομικι προςφορά του μοναδικοφ προςφζροντοσ ιτοι: 74.000,00€ είναι μικρότερθ του ανϊτερου ορίου τθσ
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (74.276,00 ευρϊ ςυμπ. ΦΠΑ).
Κατόπιν τοφτου, τα μζλθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, Παπαςπφρου πφροσ, Καρβζλθσ Διονφςιοσ & Καρβζλθ
οφία τάςςονται υπζρ τθσ κιρυξθσ του μοναδικοφ οικονομικοφ προςφζροντοσ ωσ προςωρινοφ αναδόχου, ιτοι
τθν εταιρεία: «ΘΡΩΝ ΣΑΜΘ Δ. – ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.», ιτοι θ απόφαςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για κιρυξθ του
μοναδικοφ οικονομικοφ προςφζροντοσ ωσ προςωρινοφ αναδόχου, ιτοι τθν εταιρεία: «ΘΡΩΝ ΣΑΜΘ Δ. –
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ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.» ςυγκζντρωςε τθν απόλυτθ πλειοψθφία. Θ επιτροπι ςυνζταξε το Πρακτικό Αποςφράγιςθσ &
Αξιολόγθςθσ των Προςφορϊν το οποίο υπογράφθκε από όλα τα μζλθ.
το ςθμείο αυτό ο Πρόεδροσ λφει τθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 13:00 μ.μ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ για τθν παροχι
υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του Περιφερειακοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ)
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», προχπολογιςμόσ: 74.276,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ χρθματοδότθςθ:
Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ/ Π.Ε. Αχαϊασ (ΚΑΠ) κ.ε. 2021ΚΑΠ0612102 και 2) ανάδειξθ
προςωρινοφ αναδόχου»
2. Ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «ΣΑΜΘ Δ. – ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.» με ΑΦΜ 999693840 ωσ προςωρινοφ αναδόχου τθσ
ανωτζρω διακιρυξθσ με προςφερόμενθ τιμι 74.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τισ Πιςτϊςεισ του Επενδυτικοφ Προγράμματοσ Π.Ε. Αχαϊασ 2021 που
χρθματοδοτείται από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) με αρικμό ζργου 2021ΚΑΠ0612102 και για το
οποίο υπάρχουν οι αναγκαίεσ πιςτϊςεισ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ ζτουσ 2021.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καραβίδα Δθμιτριο – Γενικό Δ/ντθ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε. και ςτθν κα Πυργάκθ Αναςταςία –
Προϊςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ 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.: 279547/15167/15-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ για τθν παροχι
υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ/ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ (ΔΙΑΠ) για τθ μεταβατικι περίοδο ιςχφοσ του Περιφερειακοφ
Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΠΠΑ) Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», προχπολογιςμόσ: 74.276,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΑΠ)/Π.Ε. Αχαΐασ, κ.ε.
2021ΚΑΠ0612102.

Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορζα «ΣΑΜΗ Δ. – ΜΑΝΣΕ Κ. Ο.Ε.», με
προςφερόμενθ τιμι 74.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τισ Πιςτϊςεισ του Επενδυτικοφ Προγράμματοσ Π.Ε. Αχαΐασ 2021 που
χρθματοδοτείται από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) με αρικμό ζργου 2021ΚΑΠ0612102
και για το οποίο υπάρχουν οι αναγκαίεσ πιςτϊςεισ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Π.Δ.Ε. ζτουσ
2021.
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ΑΔΑ: Ψ38Σ7Λ6-Σ4Ν
Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ.κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ,
Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα, 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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