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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25
25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/185329/1023/17-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε
νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση
συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του από 09-06-2022 πρακτικού Νο3 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας για ένα έτος (12 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης,
προϋπολογισμός: 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα του διαγωνισμού. Β) Ανάδειξη οριστικών
αναδόχων. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή των συμβάσεων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/175781/4004/14-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41),
καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
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ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
8. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και
όπως ισχύει..
10. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
11. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010), το
οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ
58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια «για την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών καθώς
και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
12. Την υπ’ αρίθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των
επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα
την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με
το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Την 03/2022 (2η Ειδική Συνεδρίαση την 09.01.2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο
175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με την υπ’ αρίθ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./2001-2022) απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ.27/τ.ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
15. Την υπ’ αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
16. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων
& των Περιφερειών του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του υπουργείου
Εσωτερικών…» που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
«αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
17. Την υπ. αριθμ. 71/22-12-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
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οικονομικού έτους 2022, η οποία, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
234546/31-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
18. Την αρίθμ. 5/27-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ197Λ6-ΩΩΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ με
θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2022» και
ειδικότερα την περίπτωση 2. i. αναφορικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για
την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ανά Περιφερειακή
Ενότητα».
19. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/65187/1203/03-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010168398)
πρωτογενές αίτημα δέσμευσης πίστωσης του τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό έτους 2022, για την προμήθεια γραφικής ύλης.
20. Την υπ. αριθμ. πρωτ, 71179/4753/10-03-2022 (ΑΔΑ: 6Ν5Ζ7Λ6-3ΩΨ, ΑΔΑΜ: 22REQ010176918) με
Α/Α 1560 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της
ΠΔΕ.
21. Την αρ. 320/2022 (ΑΔΑ: 62ΠΥ7Λ6-1ΡΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα:
«Α. Έγκριση των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ
του άρθρου 5 του ν.4412/2016, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.
Ηλείας για ένα έτος (12 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα του διαγωνισμού και Β. Συγκρότηση
τριμελούς επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού».
22. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/92964/1937/01-04-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010305858) Διακήρυξη
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με αριθμό συστήματος 157551, για την
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για δώδεκα (12) μήνες.
23. Το από 03-05-2022 πρακτικό No1 της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό
157551).
24. Το από 16-05-2022 πρακτικό No 2 της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 157551).
25. Την αρ. 588/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΚΤ7Λ6-ΦΘ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής–τεχνικών προσφορών και του πρακτικού αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της
παρ. γ του άρθρου 5 του ν.4412/2016, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν.
Ηλείας για ένα έτος (12 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του ποσού
των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα του διαγωνισμού και Β. Ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων».
26. Τις με αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/156832/3567/26-05-2021 και οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/
122232/2677/26-05-2022 Προσκλήσεις του Τμήματος Προμηθειών για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης στους προσωρινούς αναδόχους.
27. Το από 09-06-2022 πρακτικό No 3 της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 157551) στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ’ αρίθμ. 3
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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της υπ΄ αρίθ. πρωτ. 92964/1937/01-04-2022 με συστηματικό αριθμό 157551 Διακήρυξης ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, για 12 μήνες, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στον Πύργο, στις 09/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου, επί της οδού Μανωλοπούλου 47,
συνεδρίασε εκ νέου η επιτροπή που συστήθηκε με την με αριθμό 320/2022 (ΑΔΑ: 62ΠΥ7Λ6-1ΡΝ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων : «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που
υποβλήθηκαν στον με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 157551 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της υπ. αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/92964/1937/01-04-2022 (ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010305858 2022-04-01) Διακήρυξης ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, για 12 μήνες, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά των εν λόγω οικονομικών
φορέων κρίθηκαν αποδεκτά με τα υπ’αριθμ. 1 & 2 πρακτικά της επιτροπής και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.
588/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΚΤ7Λ6-ΦΘ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
α/α Ιδιότητα στην Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

1

Πρόεδρος

Τρίμμη Κων/να

2

Μέλος

Αντωνοπούλου Νικολίτσα

3

Μέλος

Ευσταθοπούλου Μαρία

Η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια της Προέδρου και διαπιστώθηκε πως στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της «επικοινωνίας»
είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους οικονομικούς φορείς «ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Κατόπιν η Επιτροπή αναζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ
Ηλείας) τους φυσικούς φακέλους των υποψήφιων προμηθευτών και διαπίστωσε ότι ο ένας (1) προσωρινός
ανάδοχος είχε αποστείλει φυσικό φάκελο και ο οποίος είχε λάβει τον ακόλουθο αριθμό πρωτοκόλλου:
α/α Προμηθευτής
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Φυσ. Φακέλου
1

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η/Υ
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/164692/3744
ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ 01-06-2022

Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονόγραψε το περιεχόμενο του ενός (1) φυσικού φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης».
Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε πως οι ανωτέρω προσωρινοί ανάδοχοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης
σύμφωνα με τους όρους της υπ. αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/ 92964/1937/01-04-2022 (ΚΗΜΔΗΣ:
22PROC010305858) διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης και την ανάδειξή τους ως
οριστικούς αναδόχους ανά τμήμα του εν λόγω διαγωνισμού ως εξής:
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
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ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 19.899,13
24.674,92 €
ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ 2 -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 9.164,38
11.363,83 €
(ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ)
ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 3 -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1.853,52
2.298,36 €
(ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ)
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΤΜΗΜΑ 4 -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7.772,76
9.638,22 €
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ)
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3)
αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας της
ΠΔΕ).»
Εισηγείται :
1. Την έγκριση του από 09-06-2022 πρακτικού No 3 (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής
διενέργειας αποσφράγισης και αξιολόγησης του αριθ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/92964/1937/01-04-2022
(ΑΔΑΜ:22PROC010305858) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, για ένα έτος (12 μήνες) από την υπογραφή της
σύμβασης συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα του
διαγωνισμού και Β. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων».
2. Την ανάδειξη ως οριστικών αναδόχων των οικονομικών φορέων, όπως αναλυτικά περιγράφεται κάτωθι:
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΦΠΑ (€)
(€)
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ 1 -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 19.899,13
24.674,92 €
(ΧΑΡΤΙ)
ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ 2 -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 9.164,38
11.363,83€
(ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ)
ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 3 -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1.853,52
2.298,36 €
(ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ)
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΤΜΗΜΑ 4 -ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7.772,76
9.638,22 €
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ)
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν, σύμφωνα με την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφασης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2022 και 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και
συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 02.03.072.1111.01.0001 της Π.Ε. Ηλείας.
Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η με Α/Α 1560 (ΑΔΑ: 6Ν5Ζ7Λ6-3ΩΨ, ΑΔΑΜ:22REQ010176918) απόφαση
πολυετούς ανάληψης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.
ΤΜΗΜΑ 1
(ΧΑΡΤΙ)

-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 09-06-2022 πρακτικό Νο3 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του αριθ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/92964/1937/01-04-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010305858) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και

των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας για ένα έτος (12 μήνες)
από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός: 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και με κριτήριο
κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα του
διαγωνισμού.

Β) Αναδεικνύει ως οριστικούς αναδόχους τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
(ΧΑΡΤΙ)

ΤΜΗΜΑ 2 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΕΙΔΗ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
(€)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

19.899,13

24.674,92€

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

9.164,38

11.363,83€

1.853,52

2.298,36€

7.772,76

9.638,22€

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ 3 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

(ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ)

ΙΚΕ

ΤΜΗΜΑ 4 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

(ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ)

ΙΚΕ

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων που θα προκύψουν, σύμφωνα με την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ
141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «μεταβίβασης άσκησης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2022 και 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 02.03.072.1111.01.0001 της Π.Ε. Ηλείας και έχει εκδοθεί η με Α/Α 1560
(ΑΔΑ: 6Ν5Ζ7Λ6-3ΩΨ, ΑΔΑΜ:22REQ010176918) απόφαση πολυετούς ανάληψης για τα οικονομικά έτη
2022 και 2023.
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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