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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 2
2θ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 28θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Παραςκευι 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.:
19516/59/24-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κοροβζςθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
5.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Δριβίλασ Δθμιτριοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
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Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Αγγελοποφλου Γεωργία και θ Σςοφμα Βαςιλικι, 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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των πρακτικϊν Νο 1 & 2 (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά-οικονομικι προςφορά) τθσ
επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια ειδϊν
γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 134.500,00€ με Φ.Π.Α..Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 9830/802/14-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Δ.Ε. κ.
ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ/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
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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
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’ αρ.71/22.12.21 (ΑΔΑ Ω8Ν7Λ6-4Ι3) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα: «Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2022».Θ
απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 234546/31.12.21
(ΑΔΑ:6ΝΤΦΟΡ1Φ-ΡΙ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
και Ιονίου.
17. Σθν υπ’ αρικμ. 16/18-2-2021 (ΑΔΑ:90Σ27Λ6-Σ8Ω)απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2021 »
18. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.01.072.1111.01.123 με ποςό 134.500,00 € με Φ.Π.Α . Για το ςκοπό αυτό με τθν
υπ’αρικμ.πρωτ.305976/16333/29.10.21(ΑΔΑ 66ΔΚ7Λ6-2ΨΦ) βεβαίωςθ του άρκρου 66 Ν.4811/2021 ,
βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πίςτωςθσ ςτον υπό κατάρτιςθ Π/Τ του επόμενου ζτουσ 2022 κακϊσ και θ ζκδοςθ
πολυετοφσ ζγκριςθσ ζτουσ 2022 με Α/Α 2971-ΑΔΑ ΨΠΤΑ7Λ6-ΗΟΡ. Θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ κα πραγματοποιθκεί με τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του Π/Τ ζτουσ 2022.
19. Σθν υπ.αρικμ.1349/2021 (ΑΔΑ ΩΔΤΡ7Λ6-ΔΟΣ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα Α) Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ για τθν :
«Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022»,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 134.500,00 € με Φ.Π.Α». Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθν διενζργεια
διαγωνιςμοφ τθσ ωσ άνω προμικειασ. Γ) υγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.
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20. Σθν υπ.αρικμ.πρωτ.326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) -(Α/Α 140955) διακιρυξθ του
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ κάτω των ορίων με τίτλο «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ
χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 134.500,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ»
21. Σα υπ’αρικμ. Νο 1 & Νο 2 /2021 Πρακτικά τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν
αναφορικά με τθν υπ’αρικμ. πρωτ.326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) -(Α/Α 140955)
διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται
παρακάτω :
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
τθν Πάτρα, ςιμερα 8-12-2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:30 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ επί τθσ οδοφ
Πανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 1349/2021 (ΑΔΑ ΩΔΤΡ7Λ6-ΔΟΣ)
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να αποςφραγίςει θλεκτρονικά τισ
προςφορζσ που υποβλικθκαν ςτον Α/Α 140955 θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 326560/17406/12.11.2021
(ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 134.500,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ»
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
Α/Α

ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΠΘ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

1.

Πρόεδροσ

Βάκρου Ελζνθ

2.

Σακτικό Μζλοσ

Αγά Βαςιλικι

3.

Σακτικό Μζλοσ

Παπουτςι Γεωργία

ΤΠΟΓΡΑΦΘ

Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ

τθν υπ. Αρικ. Πρωτ. 326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ , για τθν «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 134.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ»

και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό,
παρατθρεί τα εξισ :
Ο διαγωνιςμόσ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ διεξιχκθ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε αυτι, μζςω
του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ςτο εξισ ςφςτθμα) και είχε λάβει ωσ αφξοντα αρικμό
(α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 140955.
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ θμζρα Πζμπτθ 2/12/2021 και
ϊρα 15:00 και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν είναι θ θμζρα Σετάρτθ 8/12/2021 και ϊρα
10:30 π.μ.
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι, για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με τα
διαπιςτευτιρια, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), του προζδρου τθσ, επζλεξε τον θλεκτρονικό
διαγωνιςμό 140955 και διαπίςτωςε ότι αφενόσ ο διαγωνιςμόσ ιταν χαρακτθριςμζνοσ από το ςφςτθμα ωσ
«κλειδωμζνοσ» και αφετζρου ότι ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςτο διαγωνιςμό και με τθ ςειρά που αναφζρονται ςτθ
ςυνζχεια, προςφορζσ από τουσ παρακάτω προμθκευτζσ:
Α/Α
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
ΘΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ

2.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ

Θμ/νια: 01-12-2021
ΩΡΑ:14:21:22
Θμ/νια: 02-12-2021
ΩΡΑ:12:09:28
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3.

ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ

Θμ/νια: 01-12-2021
ΩΡΑ:12:00:58

4.

ΟΣΕ ΑΕ

Θμ/νια: 02-12-2021
ΩΡΑ:14:46:46

Θ επιτροπι επιςθμαίνει ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό των
προςφορϊν. τθ ςυνζχεια ο πρόεδροσ και το μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ για τθν
αποςφράγιςθ των προςφορϊν καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιρια τουσ,
(όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν οι προςφορζσ. Αμζςωσ
μετά τθν παραπάνω διαδικαςία οι προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν και ςυγκεκριμζνα αποςφραγίςκθκαν οι υποφάκελοι
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Σεχνικι προςφορά» των προςφορϊν με αποτζλεςμα να είναι δυνατι πλζον θ πρόςβαςθ
ςτο περιεχόμενο τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικζσ Προςφορζσ» αποςφραγίςκθκαν ταυτόχρονα, αλλά κα ελεγχκοφν ςε
επόμενο ςτάδιο και αφοφ προθγθκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι Προςφορά.
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διαπίςτωςε ότι οι προςφορζσ είχαν λάβει από το
ςφςτθμα, τουσ παρακάτω αναφερόμενουσ μοναδικοφσ α/α ςυςτιματοσ :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ
1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ
249139
2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
248886
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ
3
ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ
252016
4

ΟΣΕ ΑΕ

250160

Κατόπιν θ επιτροπι αναηιτθςε από τθν αρμόδια Τπθρεςία για το διαγωνιςμό (Διεφκυνςθ Οικονομικοφ-Σμιμα
προμθκειϊν) τουσ φυςικοφσ φακζλουσ των υποψιφιων προμθκευτϊν και διαπίςτωςε ότι όλοι οι προαναφερόμενοι
υποψιφιοι ανάδοχοι είχαν αποςτείλει φυςικοφσ φακζλουσ οι οποίοι είχαν λάβει αρικμό πρωτοκόλλου από τθν αρμόδια
Τπθρεςία για το διαγωνιςμό εντόσ των προκακοριςμζνων θμερολογιακϊν και χρονικϊν ορίων, ωσ ακολοφκωσ :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ
/ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ
352669/18593/3.12.21
2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
354482/18654/3.12.21
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ
3
ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ
351401/18534/2.12.21
4
ΟΣΕ ΑΕ
358737/18810/7.12.21
τθν ςυνζχεια θ Επιτροπι μονόγραψε τα περιεχόμενα του (υπό) φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικά
Χαρακτθριςτικά» και προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ του θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά» των τεςςάρων (4) προςφορϊν και διαπίςτωςε τα εξισ:

Όλοι οι υποψιφιοι είχαν κατακζςει ορκά τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.

Κατατζκθκαν προςφορζσ των κάτωκι προμθκευτϊν ανά τμιμα :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
α/α τμιματοσ
1
2
3
4

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ
ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ
ΟΣΕ ΑΕ

2
1,2,3,4
1
1

ΣΜΘΜΑΣΑ
ΣΜΘΜΑ 1-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΧΑΡΣΙ)
ΣΜΘΜΑ 2-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΕΙΔΘ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ)
ΣΜΘΜΑ 3-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘ/ΦΙΑ)
ΣΜΘΜΑ 4-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΘ)
Διαπιςτϊκθκαν τα εξισ :
1. Θ προςφορά του υποψιφιου αναδόχου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ.ΝΙΚΟΛΑΟ» με Α/Α προςφοράσ ςυςτιματοσ 249139,
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για το τμιμα 2 για το οποίο υπζβαλε προςφορά , είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τα αναφερόμενα τθσ υπ. αρικ.
326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ωσ εκ τοφτου
θ προςφορά αξιολογείται ωσ αποδεκτι για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ δθλαδι τθν αξιολόγθςθ του
φακζλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
2. Θ προςφορά του υποψιφιου αναδόχου «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ» με Α/Α προςφοράσ
ςυςτιματοσ 248886, για τα τμιματα 1,2,3,4 για τα οποία υπζβαλε προςφορά , είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τα
αναφερόμενα τθσ υπ. αρικ.326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και ωσ εκ τοφτου θ προςφορά αξιολογείται ωσ αποδεκτι για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
δθλαδι τθν αξιολόγθςθ του φακζλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
3. Θ προςφορά του υποψιφιου αναδόχου «ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ» με Α/Α προςφοράσ ςυςτιματοσ 252016,
για το τμιμα 1 για το οποίο υπζβαλε προςφορά , είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τα αναφερόμενα τθσ υπ. αρικ.
326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ωσ εκ τοφτου
θ προςφορά αξιολογείται ωσ αποδεκτι για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ δθλαδι τθν αξιολόγθςθ του
φακζλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
4. Θ προςφορά του υποψιφιου αναδόχου «ΟΣΕ ΑΕ» με Α/Α προςφοράσ ςυςτιματοσ 250160, για το τμιμα 1 για το
οποίο υπζβαλε προςφορά , είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τα αναφερόμενα τθσ υπ. αρικ. 326560/17406/12.11.2021
(ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ωσ εκ τοφτου θ προςφορά αξιολογείται
ωσ αποδεκτι για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ δθλαδι τθν αξιολόγθςθ του φακζλου τθσ οικονομικισ
προςφοράσ.
Κατόπιν των ανωτζρω οι προςφορζσ των αναφερόμενων υποψθφίων αναδόχων διαμορφϊνονται ωσ εξισ:
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
1
2
3
4

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ
ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ
ΟΣΕ ΑΕ

Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ
249139
248886

α/α ΣΜΘΜΑΣΟ

252016
250160

1
1

2
1,2,3,4

Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, και αφοφ οι
προςφορζσ είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM
21PROC009527210) Διακιρυξθσ.
Προτείνει ομόφωνα
1. Σθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ
2. Σθν αποδοχι των προςφορϊν των κάτωκι εταιρειϊν ανά τμιμα, για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ
δθλαδι τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν:
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ
α/α ΣΜΘΜΑΣΟ
ΤΣΘΜΑΣΟ
1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ
249139
2
2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
248886
1,2,3,4
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ
3
ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ
252016
1
4
ΟΣΕ ΑΕ
250160
1
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, για τθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με όςα ορίηει θ διακιρυξθ.
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2
τθν Πάτρα, ςιμερα 15-12-2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:30 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ επί τθσ οδοφ
Πανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 1349/2021 (ΑΔΑ ΩΔΤΡ7Λ6-ΔΟΣ)
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να αξιολογιςει τισ οικονομικζσ
προςφορζσ που υποβλικθκαν ςτον Α/Α 140955 θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 326560/17406/12.11.2021
(ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 134.500,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ»
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
Α/Α
ΙΔΙΟΣΘΣΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΤΠΟΓΡΑΦΘ

ελίδα 6 από 11

ΑΔΑ: 9ΕΩ07Λ6-8ΛΞ
1.

Πρόεδροσ

Βάκρου Ελζνθ

2.

Σακτικό Μζλοσ

Αγά Βαςιλικι

3.

Σακτικό Μζλοσ

Παπουτςι Γεωργία

Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ

τθν υπ. Αρικ. Πρωτ. 326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) διακιρυξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ , για τθν «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 134.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ»

και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό,
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 140955
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ θμζρα Πζμπτθ 2/12/2021 και
ϊρα 15:00 και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ιταν θ θμζρα Σετάρτθ 8/12/2021 και ϊρα
10:30 π.μ.
Κατόπιν των ανωτζρω θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ το πρακτικό 1 και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ όλων των μελϊν τθσ,
προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που ζγιναν αποδεκτοί κατά το πρακτικό
1 (αξιολόγθςθ δικ. ςυμμετοχισ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν)(αναλυτικά ςτον πιο κάτω πίνακα με τον α/α ςυςτιματοσ και
το τμιμα που κρίκθκε αποδεκτι θ προςφορά ενόσ εκάςτου), αναλυτικά ωε εξισ :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ
α/α ΣΜΘΜΑΣΟ
ΤΣΘΜΑΣΟ
1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ
249139
2
2
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
248886
1,2,3,4
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ
3
ΚΟΡΔΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΟΕ
252016
1
4
ΟΣΕ ΑΕ
250160
1
Θ επιτροπι, κατά τθν αξιολόγθςθ του θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» των τεςςάρων (4)
προςφορϊν , διαπίςτωςε τα εξισ:

Ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ οικονομικισ προςφοράσ των υποψθφίων προμθκευτϊν διαπιςτϊκθκε ότι αυτζσ είναι
ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ υπ. αρικ.πρωτ 326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM
21PROC009527210) διακιρυξθσ και αξιολογοφνται ωσ αποδεκτζσ για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ .

Ωσ προσ το φψοσ του Π/Τ, θ επιτροπι κατζγραψε ςε πίνακεσ , ανά τμιμα και ποςό τισ οικονομικζσ προςφορζσ ,οι
οποίεσ διαμορφϊνονται ωσ εξισ:

Οικονομικζσ προςφορζσ υποψθφίων προμθκευτϊν ανά τμιμα/ποςό (κακαρι αξία)

α/α
τμιματοσ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ
ΧΡ.ΝΙΚΟΛΑΟ

1
2

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ
ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ
ΙΚΕ
39.360,00

20.794,15

ΚΟΡΔΑΣΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ &
ΙΑ ΟΕ
43.880,00

ΟΣΕ ΑΕ
39.828,00

20.619,13

3

10.402,62

4

22.508,22

και αξιολογοφνται ωσ αποδεκτζσ για τθν ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ οι οικονομικζσ προςφορζσ που
υποβλικθκαν είναι εντόσ των ορίων του Π/Υ που ορίηει θ υπ. αρικ.πρωτ. 326560/17406/12.11.2021 διακιρυξθ.
Κατόπιν λαμβάνοντασ υπόψθ το κριτιριο κατακφρωςθσ που είναι θ χαμθλότερθ τιμι, προςωρινόσ ανάδοχοσ και ςτα
τζςςερα τμιματα είναι θ εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ».
Θ επιτροπι παρόντων όλων των μελϊν, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ςτοιχεία, τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ
διακιρυξθσ, και αφοφ οι προςφορζσ είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ υπ. αρικ. πρωτ.
326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) Διακιρυξθσ.

ελίδα 7 από 11

ΑΔΑ: 9ΕΩ07Λ6-8ΛΞ
Προτείνει ομόφωνα

Σθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ

Σθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ», ωσ προςωρινοφ αναδόχου με τα
τμιματα ειδϊν για τα οποία μειοψιφθςε, κακϊσ και τα αναλογοφντα ποςά, που αποτυπϊνει ςυνολικά ςτο παρακάτω
πίνακα :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

1

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ

248886

α/α Σμιματοσ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ €

Φ.Π.Α 24%

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24% Ε
ΕΤΡΩ €

1

39.360,00

9.446,40

48.806,40

2

20.619,13

4.948,59

25.567,72

3

10.402,62

2.496,63

12.899,25

4

22.508,22

5.401,97

27.910,19

22.293,59 €

115.183,56 €

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ Ε ΕΤΡΩ €
92.889,97 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΜΘΜΑΣΩΝ

ΣΜΘΜΑ 1-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΧΑΡΣΙ)
ΣΜΘΜΑ 2-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΕΙΔΘ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ)
ΣΜΘΜΑ 3-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘ/ΦΙΑ)
ΣΜΘΜΑ 4-ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΘ)
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 των πρακτικϊν Νο 1&2 (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά-οικονομικι προςφορά)
τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια τθσ
υπ’αρικμ.326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM 21PROC009527210) -(Α/Α 140955) διακιρυξθσ του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν
: «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 134.500,00 € με Φ.Π.Α(108.467,74 € χωρίσ Φ.Π.Α.) και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ, ανά Σμιμα Ειδϊν»
2. Σθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ» ωσ προςωρινοφ αναδόχου
(αναλυτικά ανά τμιμα ειδϊν με τα αντίςτοιχα ποςά ) του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των
ορίων για τθν : «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
προκειμζνου να ακολουκιςει θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ για τθν προςκόμιςθ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τα οποία κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ , ωσ
εξισ :
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ

248886

α/α Σμιματοσ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ €

Φ.Π.Α 24%

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24% Ε
ΕΤΡΩ €

1

39.360,00

9.446,40

48.806,40

2

20.619,13

4.948,59

25.567,72

3

10.402,62

2.496,63

12.899,25
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4

22.508,22

5.401,97

27.910,19

22.293,59 €

115.183,56 €

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ Ε ΕΤΡΩ €
92.889,97 €

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.01.072.1111.01.1231 με ποςό 134.500,00 € με Φ.Π.Α. Για το ςκοπό αυτό με τθν
υπ’αρικμ.πρωτ.305976/16333/29.10.21(ΑΔΑ 66ΔΚ7Λ6-2ΨΦ) βεβαίωςθ του άρκρου 66 Ν.4811/2021 ,
βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πίςτωςθσ ςτον υπό κατάρτιςθ Π/Τ του επόμενου ζτουσ 2022 κακϊσ και θ ζκδοςθ
πολυετοφσ ζγκριςθσ ζτουσ 2022 με Α/Α 2971-ΑΔΑ ΨΠΤΑ7Λ6-ΗΟΡ. Θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ κα πραγματοποιθκεί με τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του Π/Τ ζτουσ 2022.

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.
Με βάςθ τα παραπάνω θ Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντασ
υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1&2 (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά-οικονομικι
προςφορά) τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα
πλαίςια τθσ υπ’αρικμ.326560/17406/12.11.2021 (ΑΔΑM

21PROC009527210) -(Α/Α 140955)

διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν «Προμικεια ειδϊν
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γραφικισ φλθσ και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 134.500,00€ με Φ.Π.Α - (108.467,74€ χωρίσ Φ.Π.Α.) και κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ανά Σμιμα Ειδϊν.

Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορζα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ» (αναλυτικά ανά τμιμα ειδϊν με τα αντίςτοιχα ποςά ) του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν: «Προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και
φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», προκειμζνου να ακολουκιςει θ διαδικαςία τθσ
παραγράφου 3.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
τα οποία κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ, ωσ εξισ :

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΙΣΙΝΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ

Α/Α
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΘΜΑΣΟ

248886

α/α
Σμιματοσ

1
2
3
4

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ Ε
ΕΤΡΩ€

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ
Ε ΕΤΡΩ€
39.360,00
20.619,13
10.402,62
22.508,22

Φ.Π.Α 24%

9.446,40
4.948,59
2.496,63
5.401,97

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24% Ε
ΕΤΡΩ€
48.806,40
25.567,72
12.899,25
27.910,19

92.889,97 € 22.293,59 € 115.183,56 €

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2022 και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.01.072.1111.01.1231 με ποςό 134.500,00€ με Φ.Π.Α. Για το ςκοπό αυτό με
τθν υπ’αρικμ.πρωτ.305976/16333/29.10.21(ΑΔΑ 66ΔΚ7Λ6-2ΨΦ) βεβαίωςθ του άρκρου 66
Ν.4811/2021, βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πίςτωςθσ ςτον υπό κατάρτιςθ Π/Τ του επόμενου ζτουσ 2022
κακϊσ και θ ζκδοςθ πολυετοφσ ζγκριςθσ ζτουσ 2022 με Α/Α 2971-ΑΔΑ ΨΠΤΑ7Λ6-ΗΟΡ. Θ ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ κα πραγματοποιθκεί με τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του Π/Τ ζτουσ
2022.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
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ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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