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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26
26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/193853/1070/24-06-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος.
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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 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του
πρακτικού Νο1 της επιτροπής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών του έργου «Διαδικασίες
καταχώρησης νέων αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μητρώο
Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ)
και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και ορεινών περιοχών της Ε.Ε.,
προϋπολογισμός: 158.720,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /
ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100041».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/186694/10678/20-06-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου 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.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
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 και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. 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».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.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.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
12. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
14. Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15. Την υπ’ αριθμ. 153/2021 (ΑΔΑ: 66ΛΟ7Λ6-ΘΕΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση
υποβολής πρότασης προένταξης νέου έργου «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ),
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.» προϋπολογισμού 158.720,00€, χρηματοδότηση ΣΑΕΠ
001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτους
2021.
16. Την με αρ. πρωτ. 70892/ 25/06/2021 (ΑΔΑ:ΨΓ6946ΜΤΛΠ-ΓΦΩ) Απόφαση ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ.
ΣΑΕΠ 001 (ενάριθμος έργου 2021ΕΠ00100041).
17. την υπ. αριθ. 133/2022 (ΑΔΑ: 6Η677Λ6-ΙΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 155763 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. οικ.
74940/4901/11-3-2022 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής.
18. Την υπ. αριθ. 133/2022 (ΑΔΑ: 6Η677Λ6-ΙΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης
19. Την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 74940/4901/11-3-2022 διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΚΑΙ
ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 158.720,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
20. Το πρακτικό Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

9.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
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ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ)
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε»
Στην Πάτρα, την 06/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 133/2022 (ΑΔΑ: 6Η677Λ6-ΙΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 155763 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ.
οικ. 74940/4901/11-3-2022 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Ρέππα Ελευθερία-Παναγιώτα, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, ως αναπληρώτρια πρόεδρος
2. Αγά Βασιλική υπάλληλος της Δ/νσης Κτηνιατρικής
3. Βανταράκης Γεώργιος, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας
Η επιτροπή αφού συνεδρίασε στις 12-04-2022, 28-04-2022, 29-04-2022, 23-5-2022, 24-05-2022 καθώς και 14
και 15-06-2022 έλαβε υπόψη :
1. την υπ. αριθ. πρωτ. 74940/4901/11-3-2022 ανωτέρω διακήρυξη
2. το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό
3. την αλληλογραφία με το Τμήμα Προμηθειών της ΠΔΕ, σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών ανά περίπτωση ( 27-04-2022, 24-05-2022, 27-05-2022, 10-06-2022, 14-06-2022)
παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 155763. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η Δευτέρα 31/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα
23:59 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 06/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της προέδρου της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 155763 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό οι παρακάτω
προσφορές:
Προμηθευτής
Αρμόδιος
Προσφορά Χρόνος τιμής προσφοράς
COGNITERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καραμπλιάνης, Σπυρίδων
273355
31/03/2022 15:51:37
WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 272191
31/03/2022 21:35:50
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνική Προσφορά» της
ανωτέρω εταιρείας με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Κατόπιν η επιτροπή αναζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό (της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών) τους φυσικούς φακέλους των προσφερόντων με τα δικαιολογητικά τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή και διαπίστωσε ότι είχαν αποσταλθεί εμπρόθεσμα, έλαβαν
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τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου και περιείχαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην διακήρυξη.
1. COGNITERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: αριθ. πρωτ. 97393/6067/04-04-2022
2. WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ αριθ. πρωτ.
97420/6068/04-04-2022
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφερόντων και διαπίστωσε ότι η μεν προσφορά με αριθμό 272191,
της WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ήταν σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ. 74940/4901/11-3-2022
διακήρυξης, ήτοι, κατατέθηκε ηλεκτρονικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πληρούνται τα
κριτήρια σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Αναφορικά με την αριθμ. 273355 προσφορά της COGNITERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραμπλιάνης, Σπυρίδων
κατατέθηκε ηλεκτρονικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Κατά τον έλεγχο της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
1. Δεν πληρούνται οι όροι του σημείου 2.2.6 της αριθμ. 74940/4901/11-3-2022 διακήρυξης περί «Τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας» και συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρει «…Όσον αφορά στην τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας
απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και ειδικότερα να διαθέτει ή να συστήσει
ομάδα εργασίας από επιστήμονες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ), οι οποίοι θα διαθέτουν αποδεδειγμένα
τα απαραίτητα επίπεδα επιστημονικής γνώσης, εμπειρίας και επαγγελματικής ικανότητας». Στην αριθμ. 273355
προσφορά της COGNITERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο προτεινόμενος υπεύθυνος της ομάδας έργου, είναι
πτυχιούχος Τεχνολογίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και ένα από τα
προτεινόμενα μέλη της ομάδας έργου είναι πτυχιούχος Τεχνολογίας Γεωπονίας, ενώ απαιτείται
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.
2. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι όροι του σημείου 2.2.6 της αριθμ. 74940/4901/11-3-2022
διακήρυξης περί «Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας» και συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρει «…γ)
Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:•Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο
τις οικονομικές ή νομικές επιστήμες. Να διαθέτει 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 5ετή ειδική
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα κατά
την τελευταία 5ετία..»., όπου ένα μέλος της ομάδας έργου δεν διαθέτει πενταετή ειδική εμπειρία.
3. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι όροι του σημείου 2.2.6 της αριθμ. 74940/4901/11-3-2022
διακήρυξης περί «Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας» και συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρει «…α)
Έναν Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: •Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφές
αντικείμενο με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Να διαθέτει 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία
και 5ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων που αφορούν στην αγροδιατροφή και στην
επιχειρηματικότητα του αγροδιατροφικού τομέα (τρόφιμα και ποτά)..», όπου ο προτεινόμενος υπεύθυνος
έργου δεν διαθέτει αποδεδειγμένη 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία.
4. Τέλος, ένα εκ των προτεινόμενων μελών της ομάδας έργου δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα (αντικείμενο
τίτλο σπουδών) δεν πληροί το σημείο «… γ) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: •Πτυχιούχος
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές ή νομικές επιστήμες…» του σημείου 2.2.6 της αριθμ.
74940/4901/11-3-2022 διακήρυξης, καθώς είναι απόφοιτος ΠΕ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Ως εκ τούτου αποκλείεται από την διαδικασία η αριθμ. 273355 προσφορά της COGNITERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καραμπλιάνης, Σπυρίδων και δε εξετάζεται περαιτέρω η τεχνική προσφορά αυτής.
Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της WIN
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των προσφερόντων. Τα
Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (Κ1, Κ2, Κ3), καθώς και οι αντίστοιχοι Συντελεστές Βαρύτητάς
τους παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συντελεστές
Βαρύτητας
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
-Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του έργου
-Μεθοδολογική προσέγγιση-μελέτη
Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου
Σαφήνεια και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η
πληρότητα του
Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του Έργου
Καταλληλόλητα Ομάδας Έργου
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

40

30
30

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 120 όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται
αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Α. Τεχνική Προσφορά προσφέροντος WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
Στην τεχνική προσφορά του προσφέροντος WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ διαπιστώθηκε ότι περιέχονταν τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3.2. και
προχώρησε στην αξιολόγηση των κριτηρίων της παρ. 2.4.3.2 και διαπίστωσε ότι καλύπτουν πλήρως τις
απαιτήσεις και προϋποθέσεις της διακήρυξης.
Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησαν ομόφωνα την τεχνική προσφορά του προσφέροντος WIN
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με τα κριτήρια
ανάθεσης της παρ. 2.3.1 της διακήρυξης.
Κριτήριο 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του έργου κρίθηκε ιδιαιτέρως
ικανοποιητική. Αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες του έργου καλύπτοντας τις απαιτήσεις που απορρέουν από το
αντικείμενο της σύμβαση.
Εν συνεχεία παραθέτει με σαφήνεια και με επιστημονική τεκμηρίωση τα κρίσιμα θέματα του έργου που
μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση αυτού, όπως η έρευνα σε βιβλιογραφικό και εμπειρικό επίπεδο
με στόχο την τεκμηρίωση μοναδικότητας των προϊόντων που προτείνεται να καταχωρηθούν.
Προτείνει συνδυασμό δράσεων και επικοινωνίας με φορείς προς την εκπλήρωση του αντικειμένου της
διακήρυξης.
Ο διαγωνιζόμενος βαθμολογείται με 120 στο κριτήριο αυτό.
Κριτήριο 2: Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του Έργου-Καταλληλόλητα Ομάδας Έργου
Η προτεινόμενη δομή και οργάνωση της ομάδας έργου διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τον συντονισμό των
στελεχών και την ομαλή ροή των εργασιών του έργου. Η γενική επαγγελματική εμπειρία της ομάδας έργου που
αφορά στην αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα καθώς και η ειδική επαγγελματική εμπειρία, στην
πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα,
κρίθηκαν ικανοποιητικές.
Ο διαγωνιζόμενος βαθμολογείται με 100 στο κριτήριο αυτό.
Κριτήριο 3: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου
Το χρονοδιάγραμμα κρίθηκε πλήρες και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Έργου. Επιπλέον υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις αναφορικά με την παρουσίαση του αναλυτικού καταμερισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών
(Συνοδευτικών Μέτρων) σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του έργου, τη χρονική αλληλουχία των επιμέρους
δράσεων/ενεργειών και τη ρεαλιστικότητα παράδοσης.
Ο διαγωνιζόμενος βαθμολογείται με 110 στο κριτήριο αυτό.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι
Τ = [120 x 0,4]+ [100 x 0,3]+ [110 x 0,30] =48+30+33=111
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης,
Προτείνει ομόφωνα
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Την έγκριση του παρόντος πρακτικού Νο1
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:
1. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε»
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. ΣΑΕΠ 001,
ενάριθμος έργου 2021ΕΠ00100041 βάσει της υπ’ αριθμ. 70892/ 25/06/2021 (ΑΔΑ:ΨΓ6946ΜΤΛΠ-ΓΦΩ)
Απόφασης ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Διαμαντοπούλου Μαρία – Προϊσταμένη του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, για παροχή
διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 της επιτροπής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του έργου ««Διαδικασίες
καταχώρησης νέων αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μητρώο
Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ)
και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και ορεινών περιοχών της Ε.Ε.»,
προϋπολογισμός: 158.720,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /
ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100041.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κωδ. ΣΑΕΠ
001, ενάριθμος έργου 2021ΕΠ00100041 βάσει της υπ’ αριθμ. 70892/ 25/06/2021 (ΑΔΑ:ΨΓ6946ΜΤΛΠΓΦΩ) Απόφασης ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
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Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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