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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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ΑΔΑ: ΨΝΝΝ7Λ6-ΝΣΡ
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: «Έγκριση
του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για τα υποέργα των πράξεων
του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α: 0022033475 και 0022033871, συνολικός προϋπολογισμός:
75.824,76€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020/ΣΑ 0821, κ.ε.:2020ΣΕ08210039».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/186682/10677/20-06-2022 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».
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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.
9. 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 με αρ. πρωτ. 6138/4-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΕΡ4653ΠΓ-3ΗΧ) Απόφαση ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της
δεύτερης (2ης) Πρόσκλησης του Υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της
γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 20142020, για τις πράξεις με κωδικούς ΟΠΣΑΑ (MIS) 0022033475 και 0022033871 και Δικαιούχο την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
16.Την με αρ. πρωτ. 132900/14-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ47246ΜΤΛΡ-Ζ69 ) Απόφαση ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ
082/1 του έργου «ΥΠΟΜΕΤΡΟ 7.1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ(2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)» (ενάριθμος έργου 2020ΣΕ08210039).
17.Την με αριθμ. πρωτ. 4243/18-10-2021 Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ
2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με θέμα «Έγκριση διακήρυξης
της Π.Δ.Ε «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ(2)ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για υποέργα των πράξεων ΠΑΑ
2014-2020 με κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α: 0022033475 και 0022033871»
18.Την ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με Αριθμ. 2220/75789/01-7-2016 και θέμα “Διαδικασία και λεπτομέρειες
πληρωμής δημοσίων έργων-υποέργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που υλοποιούνται
από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και ιδιώτες” (ΦΕΚ 2090/Β//2016) και τις
σχετικές εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
19.Την υπ. αριθ. 1504/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΣ97Λ6-ΔΛ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
20.Την υπ. αριθ. πρωτ. 53473/3654/21-2-2022 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ
(2) ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
προϋπολογισμού 75.824,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 61.149,00€, ΦΠΑ
: 14.675,76 €), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας- τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού.
21.Το πρακτικό Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, όπως αποτυπώνεται παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
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Στην Πάτρα, την 17/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 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. 1504/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΣ97Λ6-ΔΛ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 155689 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ.
53473/3654/21-2-2022 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 75.824,76 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 61.149,00 €, ΦΠΑ : 14.675,76 €), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής
ανά τμήμα του διαγωνισμού.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Χριστόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας, ως
πρόεδρος
2. Βανταράκης Γεώργιος, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας
3. Καρασούλου Δέσποινα, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. πρωτ. 53473/3654/21-2-2022 ανωτέρω διακήρυξη και το
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 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 155689. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 11/03/2022 και ώρα 15.00 και ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών η 17/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 155689 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό οι παρακάτω
προσφορές (πίνακας 1.):
Πίνακας 1.: Προμηθευτές που υπέβαλαν προσφορές
Χρόνος
τιμής
Α/Α Προμηθευτής
Αρμόδιος
Προσφορά
προσφοράς
ENVIROMETRICS
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΙΣΚΟΣ
1.
270136
11/03/2022 14:08:59
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ
2.
270194
11/03/2022 13:47:01
ΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ & NERCO−Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3.
271511
10/03/2022 17:00:38
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
ΠΑΠΠΑΣ
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 οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνική Προσφορά» των προσφορών 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
τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου και περιείχαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην διακήρυξη.
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1. ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: αρ. πρωτ. 75468/4937/14-032022
2. ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΕ: αρ. πρωτ.75558/4944/14-03-2022
3. ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. Δεν κατατέθηκε φυσικός φάκελος και όλα τα δικαιολογητικά
υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Σύστημα.
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφερόντων και διαπίστωσε ότι ήταν σύμφωνες με τους όρους και
της προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ. 53473/3654/21-2-2022 διακήρυξης, ήτοι, οι προσφέροντες κατέθεσαν
ηλεκτρονικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Δ.Ε.
Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και είναι
κοινά και για τα δύο διακριτά τμήματα:
Πίνακας 2.: Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και συντελεστές βαρύτητας αυτών.
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α
Κ1
Κ2
Β
Κ3
Κ4
Γ
Κ5
Κ6

ΟΜΑΔΑ Α: Γνώση Αντικειμένου -Αντίληψη και κατανόηση κρίσιμων
σΑ (20%)
σημείων και απαιτήσεων του έργου
Γνώση Αντικειμένου-Αντίληψη απαιτήσεων – Κρίσιμα στοιχεία του σ1 (10%)
έργου και κίνδυνοι για την υλοποίησή του
Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις σ2 (10%)
ΟΜΑΔΑ Β: Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης του
σΒ (50%)
έργου
Πληρότητα και Αξιοπιστία πρότασης
σ3 (20%)
Αποτελεσματικότητα υλοποίησης του έργου
σ4 (30%)
ΟΜΑΔΑ Γ: Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου
σΓ (30%)
Δομή, Οργάνωση, Σύνθεση της Ομάδας Έργου.
σ5 (20%)
Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου
σ6 (10%)

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησαν ομόφωνα τις τεχνικές προσφορές των προσφερόντων
σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης της παρ. 2.3.1 της διακήρυξης για:
Το Υποέργο/Τμήμα Α’: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» και έχει κωδικό MIS
(ΟΠΣΑΑ) 0022033475.
Το Υποέργο/Τμήμα Β’::
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» και έχει κωδικό MIS (ΟΠΣΑΑ) 0022033871.
Όλοι οι προσφέροντες έχουν υποβάλει τεχνικές προσφορές και για τα δύο τμήματα της διακήρυξης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ
Στην τεχνική προσφορά του προσφέροντος ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ διαπιστώθηκε ότι
περιέχονταν τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3.2. και η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των
κριτηρίων της παρ. 2.4.3.2 και διαπίστωσε ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της
διακήρυξης.
ΟΜΑΔΑ Α: Γνώση Αντικειμένου -Αντίληψη και κατανόηση κρίσιμων σημείων και απαιτήσεων του έργου
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Κ1: Γνώση Αντικειμένου-Αντίληψη απαιτήσεων έργου – Κρίσιμα στοιχεία του έργου και κίνδυνοι για την
υλοποίησή του
Η κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου κρίθηκε ικανοποιητική.
Αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες του έργου που θα συμβάλλουν στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας
και στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων στις υπό μελέτη ομάδες περιοχών, όπως
αναφέρονται στη Διακήρυξη. Συγκεκριμένα, στην προσφορά του ο υποψήφιος οικονομικός φορέας παραθέτει
• Bασικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη γνώση του αντικειμένου,
• Bασικά στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των υπό μελέτη περιοχών, αλλά και του θεσμικού
πλαισίου
• Bασικά στοιχεία που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του έργου και αφορούν το πλαίσιο εκπόνησής
του, τις δυνατότητες, τις απαιτήσεις αλλά και τις υποχρεώσεις καθώς και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από
το θεσμικό πλαίσιο.
Εν συνεχεία παραθέτει με σαφήνεια τα κρίσιμα θέματα του έργου που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή
υλοποίηση του έργου και παρουσιάζονται μέτρα και μέσα για την αντιμετώπισή τους. Η πληρότητα και η
ορθότητα του σχολιασμού και της επισήμανσης των τυχόν προβλημάτων, αξιολογήθηκε ως ικανοποιητική.
Συγκεκριμένα, στην προσφορά του ο υποψήφιος οικονομικός φορέας περιέγραψε τους κυριότερους πιθανούς
κινδύνους που αναμένεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και αφορούν την αδυναμία
αποτελεσματικής διαχείρισης του συνόλου του έργου, την αποχώρηση στελέχους της ομάδας έργου,
προβλήματα επικοινωνίας – συλλογής στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή και από τους φορείς διαχείρισης
των οικοτόπων, τις αντιδράσεις προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής για την υιοθέτηση των νέων διαδικασιών.
Με βάση τις ανωτέρω αναφορές προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει κατανοήσει το αντικείμενο, τους
στόχους καθώς και το περιβάλλον του έργου, και η ανάλυση κρίθηκε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης Κ1 και έλαβε:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 125
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 125
K2 - Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις.
H αποτελεσματικότητα των προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως έχουν εντοπιστεί και
αναφερθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και η παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης
της επιτυχίας του αποτελέσματος κρίνονται ικανοποιητικές. Έτσι για το κριτήριο Κ2 έλαβε:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 125
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 125
ΟΜΑΔΑ Β: Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης του έργου
Προσφέρονται παραδοτέα συνάρτηση των φάσεων υλοποίησης του έργου και για τα δύο υποέργα με αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 9 μηνών. Αναφέρονται τα πακέτα εργασίας τα οποία ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του έργου και για τις τρεις φάσεις του έργου:
1η φάση περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης προσφέρονται:
1. σχεδιασμός συστήματος διαβούλευσης
2. περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
2η φάση εκτίμηση επιπτώσεων, προσφέρονται:
1. εκτίμηση επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές
2. διαβούλευση Β’ φάσης
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
3η φάση προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης, προσφέρονται:
1. κοστολογημένα μέτρα διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές.
2. διαβούλευση Γ’ φάσης
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
Περιγράφεται η διαβούλευση για κάθε φάση του έργου με περιγραφή των σχεδίων διαβούλευσης.
Αναφέρεται παρόμοια μεθοδολογία και για τα δύο υποέργα. Η βαθμολογία για τα κριτήρια Κ3 και Κ4 και για τα
δύο υποέργα είναι:
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Κ3 Πληρότητα και Αξιοπιστία πρότασης
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 120
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 120
Κ4 Αποτελεσματικότητα υλοποίησης του έργου
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 120
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 120
ΟΜΑΔΑ Γ: Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου
K5 - Δομή, Οργάνωση, Σύνθεση της Ομάδας Έργου,
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτείνει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από επτά (07) μέλη, τα οποία
καλύπτουν τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται από την διακήρυξη, διαθέτουν επαγγελματική
κατάρτιση υψηλού επιπέδου, υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία (γενική
ή/και ειδική).
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας περιγράφει αναλυτικά και με σαφήνεια στην Τεχνική του Προσφορά τη δομή
της Ομάδας Έργου. Προσδιορίζεται ο ρόλος του κάθε μέλους της και παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους. Παρουσιάζει αναλυτικά σε πίνακα τις συνεργασίες των μελών
της ομάδας του σε προηγούμενα έργα δείχνοντας έτσι τον βαθμό συνοχής της Ομάδας έργου.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, συμπληρωματικά των υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων
παραθέτει εντός της Τεχνικής Προσφοράς συνοπτικά βιογραφικά όλων των στελεχών, καταδεικνύοντας ότι
διαθέτει μία έμπειρη και υψηλού επιπέδου Ομάδα Έργου, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση
– τεχνογνωσία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο έργο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η στελέχωση της Ομάδας Έργου κρίνεται ιδιαιτέρως επαρκής και η κατανομή
της απασχόλησης των στελεχών σαφής και χωρίς επικαλύψεις. Ο διαγωνιζόμενος στο κριτήριο αυτό (Κ5)
βαθμολογείται :
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 130
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 130
K6 - Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου
Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα καλύπτει πλήρως το κριτήριο Κ6 της διακήρυξης,
παραθέτοντας τον ρόλο κάθε μέλους στην οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου. Τα άτομα που
απαρτίζουν την ομάδα έργου ανταποκρίνονται στη φύση του έργου που αναφέρεται στην διακήρυξη. Ως προς
το κριτήριο αυτό η προσφορά κρίνεται καλή.
Η οργανωτική δομή της Ομάδα Έργου του υποψηφίου οικονομικού φορέα περιγράφεται ως ιεραρχημένη και οι
αρμοδιότητες που αποδίδονται στα στελέχη είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες διαχείρισης,
οργάνωσης και εκτέλεσης έργου. Η προτεινόμενη δομή και οργάνωση της ομάδας έργου διασφαλίζει τον
συντονισμό των στελεχών και την ομαλή ροή των εργασιών του έργου.
Η διαδικασία επικοινωνίας του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την Αναθέτουσα Αρχή περιγράφεται στην
υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά. Παρουσιάζεται το σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας των οργάνων
διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων και της Ομάδας Έργου του
υποψηφίου οικονομικού φορέα με στόχο την ομαλή διεξαγωγή και επιτυχή υλοποίηση του έργου και την άμεση
ανταπόκριση του οικονομικού φορέα στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο διαγωνιζόμενος στο κριτήριο
αυτό (Κ6) έλαβε βαθμολογία:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 134
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 134
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς για το Υποέργο/Τμήμα Α’ και για το
Υποέργο/Τμήμα Β’ είναι:
ΒΤΠ1=(Κ1*0,1)+(Κ2*0,1)+(Κ3*0,2)+(Κ4*0,3)+(Κ5*0,2)+(Κ5*0,1)=
=(125*0,1)+(125*0,1)+(120*0,2)+(120*0,3)+(130*0,2)+(134*0,1)=124,4
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε.
Στην τεχνική προσφορά του προσφέροντος ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε.
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διαπιστώθηκε ότι περιέχονταν τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3.2. και η επιτροπή προχώρησε στην
αξιολόγηση των κριτηρίων της παρ. 2.4.3.2 και διαπίστωσε ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και
προϋποθέσεις της διακήρυξης.
ΟΜΑΔΑ Α: Γνώση Αντικειμένου -Αντίληψη και κατανόηση κρίσιμων σημείων και απαιτήσεων του έργου
Κ1: Γνώση Αντικειμένου-Αντίληψη απαιτήσεων έργου – Κρίσιμα στοιχεία του έργου και κίνδυνοι για την
υλοποίησή του
Η κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου κρίθηκε ιδιαίτερα
ικανοποιητική. Αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες του έργου καλύπτοντας τις απαιτήσεις που απορρέουν τόσο
από το αντικείμενο της σύμβασης όσο και από τα οριζόμενα στις Κοινοτικές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και
2009/147/ΕΚ που θα συμβάλλουν στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας και στην προώθηση της
αειφόρου διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων στις υπό μελέτη ομάδες περιοχών. Συγκεκριμένα, στην προσφορά
του ο υποψήφιος οικονομικός φορέας παραθέτει
• Βασικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη γνώση του αντικειμένου
• Εκτενή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των υπό μελέτη περιοχών, αλλά και του θεσμικού πλαισίου
• Βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του έργου και αφορούν το πλαίσιο εκπόνησής
του, τις δυνατότητες, τις απαιτήσεις αλλά και τις υποχρεώσεις καθώς και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από
το θεσμικό πλαίσιο.
Εν συνεχεία παραθέτει με σαφήνεια και με επιστημονική τεκμηρίωση τα κρίσιμα θέματα του έργου που
μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου και παρουσιάζονται επαρκώς οργανωτικά μέτρα και
μέσα για την αντιμετώπισή τους. Η πληρότητα και η ορθότητα του σχολιασμού και της επισήμανσης των τυχόν
προβλημάτων, αξιολογήθηκε ως ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, στην προσφορά του ο υποψήφιος οικονομικός
φορέας περιέγραψε τα πιθανά γενικά προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, και αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα (π.χ. προβλήματα των μελών εντός της ομάδας
έργου), υλικούς/περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. προβλήματα στο λογισμικό), οικονομικούς παράγοντες,
και άλλα προβλήματα στην υλοποίηση όπως αποτυχία των εμπειρογνωμόνων να αξιολογήσουν σωστά τα
δεδομένα και να διατυπώσουν ρεαλιστικές προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στην Ελληνική πραγματικότητα
που ενδεχομένως να εμφανιστούν και πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Με βάση τις ανωτέρω αναφορές προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει κατανοήσει ιδιαιτέρως ικανοποιητικά
το αντικείμενο, τους στόχους καθώς και το περιβάλλον του έργου, και η ανάλυση κρίθηκε ότι καλύπτει τις
απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης Κ1 έλαβε την βαθμολογία:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 135
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 135
K2 - Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις.
H αποτελεσματικότητα των προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως έχουν εντοπιστεί και
αναφερθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και η παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης
της επιτυχίας του αποτελέσματος κρίνονται ικανοποιητικές και βαθμολογείται:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 135
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 135
ΟΜΑΔΑ Β: Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης του έργου
Προσφέρονται παραδοτέα συνάρτηση των φάσεων υλοποίησης του έργου και για τα δύο υποέργα με αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10 μηνών.
Προσφέρονται ψηφιακά αρχεία με γεωχωρικά δεδομένα συμβατά με τον Ν.3882/10.
Αναλύονται τα πακέτα εργασίας τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και για τις τρεις φάσεις του
έργου:
1η φάση περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης προσφέρονται:
1. αναλυτικώς σχεδιασμός συστήματος διαβούλευσης
2. περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, χρήση δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
2η φάση εκτίμηση επιπτώσεων, προσφέρονται:
1. εκτίμηση επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές
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2. διαβούλευση Β’ φάσης
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
3η φάση προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης, προσφέρονται:
1. κοστολογημένα μέτρα διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές.
2. διαβούλευση Γ’ φάσης
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
Περιγράφεται η διαβούλευση για κάθε φάση του έργου με αναλυτική περιγραφή των σχεδίων διαβούλευσης.
Αναφέρεται παρόμοια μεθοδολογία και για τα δύο υποέργα. Η βαθμολογία για τα κριτήρια Κ3 και Κ4 και για τα
δύο υποέργα είναι:
Κ3 Πληρότητα και Αξιοπιστία πρότασης
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 135
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 135
Κ4 Αποτελεσματικότητα υλοποίησης του έργου
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 135
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 135
ΟΜΑΔΑ Γ: Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου
K5 - Δομή, Οργάνωση, Σύνθεση της Ομάδας Έργου
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτείνει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από 13 μέλη, τα οποία στην
πλειοψηφία τους υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση
υψηλού επιπέδου, υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας περιγράφει αναλυτικά και με σαφήνεια στην Τεχνική του Προσφορά τη δομή
και την οργάνωση της Ομάδας Έργου. Προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος του κάθε μέλους της και
παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους και η συμμετοχή τους σε
κάθε Πακέτο Εργασίας ανάλογα με το ρόλο τους ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του έργου,
καλύπτοντας τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης. Συγκεκριμένα και σε μορφή πίνακα παρουσιάζει τη
στελέχωση της Ομάδας Έργου. Επιπλέον, ανά μέλος της Ομάδας Έργου παραθέτει τη συμμετοχή του στην
εκτέλεση των απαιτούμενων πακέτων εργασίας. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, συμπληρωματικά των
υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων παραθέτει εντός της Τεχνικής Προσφοράς συνοπτικά βιογραφικά
όλων των στελεχών, καταδεικνύοντας ότι διαθέτει μία έμπειρη Ομάδα Έργου, με ειδίκευση και τεχνογνωσία σε
συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο έργο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η στελέχωση της Ομάδας Έργου κρίνεται ιδιαιτέρως επαρκής και η κατανομή
της απασχόλησης των στελεχών σαφής και χωρίς επικαλύψεις.
Ο διαγωνιζόμενος στο κριτήριο αυτό (Κ5) βαθμολογείται :
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 126
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 126
K6 - Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου
Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα καλύπτει πλήρως το κριτήριο Κ6 της διακήρυξης,
παραθέτοντας λεπτομερώς και με σαφήνεια τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου καθώς και
τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση του οργανωτικού σχήματος. Ειδικότερα, περιγράφεται
αναλυτικά ένα συνεκτικό και πλήρες σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου με διακριτά επίπεδα (Σχήμα
Διοίκησης–οργανόγραμμα) το οποίο τεκμηριώνει την κατανόηση των ειδικών αναγκών του έργου και καλύπτει
τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, το σχήμα Διοίκησης περιλαμβάνει οργανωτικές οντότητες που
ανταποκρίνονται πλήρως στη φύση του έργου και στις επιμέρους φάσεις του, με σαφή ρόλο, αναλυτικά
προσδιορισμένο. Ως προς το κριτήριο αυτό η προσφορά κρίνεται πολύ καλή.
Η οργανωτική δομή της Ομάδα Έργου του υποψηφίου οικονομικού φορέα περιγράφεται ως ιεραρχημένη και οι
αρμοδιότητες που αποδίδονται στα στελέχη είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες διαχείρισης,
οργάνωσης και εκτέλεσης 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 Ομάδα Έργου στελεχώνεται από 13 μέλη, γεγονός που παρέχει ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα και στην
έγκαιρη ολοκλήρωση των επιμέρους φάσεων και των παραδοτέων του έργου.
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Η διαδικασία επικοινωνίας του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την Αναθέτουσα Αρχή περιγράφεται στην
υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά. Παρουσιάζεται σαφώς και επαρκώς το σύστημα επικοινωνίας και
συνεργασίας των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων και της
Ομάδας Έργου του υποψηφίου οικονομικού φορέα με στόχο την ομαλή διεξαγωγή και επιτυχή υλοποίηση του
έργου και την άμεση ανταπόκριση του οικονομικού φορέα στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο διαγωνιζόμενος στο κριτήριο αυτό (Κ6) βαθμολογείται :
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 150
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 150
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς για το Υποέργο/Τμήμα Α’ και για το
Υποέργο/Τμήμα Β’ είναι:
ΒΤΠ1=(Κ1*0,1)+(Κ2*0,1)+(Κ3*0,2)+(Κ4*0,3)+(Κ5*0,2)+(Κ5*0,1)=
=(135*0,1)+(135*0,1)+(135*0,2)+(135*0,3)+(126*0,2)+(150*0,1)=134,7

ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε & NERCO−Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
Στην τεχνική προσφορά του προσφέροντος NERCO − Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. - ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. διαπιστώθηκε ότι περιέχονταν τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3.2. και η
επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των κριτηρίων της παρ. 2.4.3.2 και διαπίστωσε ότι καλύπτουν πλήρως
τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις της διακήρυξης.
ΟΜΑΔΑ Α: Γνώση Αντικειμένου -Αντίληψη και κατανόηση κρίσιμων σημείων και απαιτήσεων του έργου
Κ1: Γνώση Αντικειμένου-Αντίληψη απαιτήσεων έργου – Κρίσιμα στοιχεία του έργου και κίνδυνοι για την
υλοποίησή του
Η κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου κρίθηκε ιδιαίτερα
ικανοποιητική. Αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες του έργου καλύπτοντας τις απαιτήσεις που απορρέουν τόσο
από το αντικείμενο της σύμβασης όσο και από τα οριζόμενα στις Κοινοτικές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και
2009/147/ΕΚ που θα συμβάλλουν στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας και στην προώθηση της
αειφόρου διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων στις υπο μελέτη ομάδες περιοχών. Συγκεκριμένα, στην προσφορά
του ο υποψήφιος οικονομικός φορέας παραθέτει αναλυτικά:
• Βασικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη γνώση του αντικειμένου και εκτενής περιγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης των υπό μελέτη περιοχών
• Βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του έργου και αφορούν το πλαίσιο εκπόνησής
του, τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί το Δίκτυο NATURA 2000, καθώς και τις δεσμεύσεις
που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο,
• Τις βασικές κατευθύνσεις που συγκροτούν το πλαίσιο των προτάσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των
αγροτικών περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, αλλά και εξειδίκευση των μέτρων διαχείρισης σε επίπεδο
περιοχής
• Τις επιλεγμένες κατευθύνσεις που προκύπτουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και σχετίζονται με τη
διαχείριση, τη χρηματοδότηση, την επίτευξη συνεργασίας και την υποστήριξη για τη διασφάλιση της
οικονομικής βιωσιμότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και
• Τις κατευθύνσεις που δίνονται σε επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν στο σχεδιασμό
μέτρων υποστήριξης της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.
Εν συνεχεία παραθέτει με σαφήνεια και με επιστημονική τεκμηρίωση τα κρίσιμα θέματα του έργου που
μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου και παρουσιάζονται επαρκώς οργανωτικά μέτρα και
μέσα για την αντιμετώπισή τους. Αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα ικανοποιητική η πληρότητα και η ορθότητα του
σχολιασμού και της επισήμανσης των τυχόν προβλημάτων στην επίλυση των οποίων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή. Συγκεκριμένα, στην προσφορά του ο υποψήφιος οικονομικός φορέας περιέγραψε τα πιθανά
προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (τα οποία σχετίζονται με
τον ειδικό χαρακτήρα του και τη φύση του) και πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Παράλληλα ανέφερε ότι γενικά προβλήματα (π.χ. προβλήματα στο λογισμικό, φυσικές ή μη καταστροφές,
προβλήματα συνεργασίας των μελών της ομάδας έργου) που ενδεχομένως να εμφανιστούν, κρίνει ότι δεν
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σχετίζονται με το ειδικό αντικείμενο του έργου και σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα κληθεί να τα
αντιμετωπίσει όταν συμβούν, προκειμένου να καταφέρει να ολοκληρώσει τα συμβατικά του αντικείμενα.
Με βάση τις ανωτέρω αναφορές προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει κατανοήσει ιδιαιτέρως ικανοποιητικά
το αντικείμενο, τους στόχους καθώς και το περιβάλλον του έργου, και η ανάλυση κρίθηκε ότι υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης Κ1 και βαθμολογείται με:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 140
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 140
K2 - Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τις προτεινόμενες λύσεις.
H αποτελεσματικότητα των προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως έχουν εντοπιστεί και
αναφερθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και η παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης
της επιτυχίας του κρίνονται ικανοποιητικές και βαθμολογείται με:.
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 140
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 140
ΟΜΑΔΑ Β: Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης και υλοποίησης του έργου
Προσφέρονται παραδοτέα συνάρτηση των φάσεων υλοποίησης του έργου και για τα δύο υποέργα με αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10 μηνών και εργασίες πεδίου σε όλες τις φάσεις υλοποίησης και ψηφιακά
αρχεία συμβατά με τον Ν.3882/10.
Αναλύονται τα πακέτα εργασίας τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και για τις τρεις φάσεις του
έργου:
1η φάση περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, προσφέρονται:
1. αναλυτικώς σχεδιασμός συστήματος διαβούλευσης
2. περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, χρήση δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
2η φάση εκτίμηση επιπτώσεων, προσφέρονται:
1. εκτίμηση επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές
2. διαβούλευση Β’ φάσης
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
3η φάση προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης, προσφέρονται:
1. κοστολογημένα μέτρα διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές με
δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΠΑΑ.
2. διαβούλευση Γ’ φάσης
3. μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές
Περιγράφεται η διαβούλευση για κάθε φάση του έργου με αναλυτική περιγραφή των σχεδίων διαβούλευσης.
Αναφέρεται παρόμοια μεθοδολογία και για τα δύο υποέργα. Η βαθμολογία για τα κριτήρια Κ3 και Κ4 και για τα
δύο υποέργα είναι:
Κ3 Πληρότητα και Αξιοπιστία πρότασης
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 140
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 140
Κ4 Αποτελεσματικότητα υλοποίησης του έργου
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 140
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 140
ΟΜΑΔΑ Γ: Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας Έργου
K5 - Δομή, Οργάνωση, Σύνθεση της Ομάδας Έργου,
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτείνει Ομάδα Έργου αποτελούμενη από 17 μέλη, τα οποία στην
πλειοψηφία τους υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση
υψηλού επιπέδου, υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία (γενική ή/και
ειδική). Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας περιγράφει αναλυτικά και με σαφήνεια στην Τεχνική του Προσφορά
τη δομή και την οργάνωση της Ομάδας Έργου. Προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος του κάθε μέλους της και
παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους και η συμμετοχή τους σε
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κάθε Πακέτο Εργασίας ανάλογα με το ρόλο τους ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του έργου,
καλύπτοντας τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης. Συγκεκριμένα και σε μορφή πίνακα παρουσιάζει τη
στελέχωση της Ομάδας Έργου. Επιπλέον, ανά μέλος της Ομάδας Έργου παραθέτει τη συμμετοχή του στην
εκτέλεση των απαιτούμενων πακέτων εργασίας (όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στην μεθοδολογία
υλοποίησης).
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, συμπληρωματικά των υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων
παραθέτει εντός της Τεχνικής Προσφοράς συνοπτικά βιογραφικά όλων των στελεχών, καταδεικνύοντας ότι
διαθέτει μία έμπειρη και υψηλού επιπέδου Ομάδα Έργου, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και ειδίκευση
– τεχνογνωσία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο έργο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η στελέχωση της Ομάδας Έργου κρίνεται ιδιαιτέρως επαρκής και η κατανομή
της απασχόλησης των στελεχών σαφής και χωρίς επικαλύψεις ο διαγωνιζόμενος στο κριτήριο αυτό (Κ5)
βαθμολογείται με:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 143
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 143
K6 - Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου
Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα καλύπτει πλήρως το κριτήριο Κ6 της διακήρυξης,
παραθέτοντας λεπτομερώς και με σαφήνεια τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου καθώς και
τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση του οργανωτικού σχήματος. Ειδικότερα, περιγράφεται
αναλυτικά ένα συνεκτικό και πλήρες σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου με διακριτά επίπεδα (Σχήμα
Διοίκησης–οργανόγραμμα) το οποίο τεκμηριώνει την κατανόηση των ειδικών αναγκών του έργου και καλύπτει
τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, το σχήμα Διοίκησης περιλαμβάνει οργανωτικές οντότητες που
ανταποκρίνονται πλήρως στη φύση του έργου και στις επιμέρους φάσεις του, με σαφή ρόλο, αναλυτικά
προσδιορισμένο. Ως προς το κριτήριο αυτό η προσφορά κρίνεται πολύ καλή. Ο βαθμός σαφήνειας στον
καθορισμό των βασικών ρόλων του προτεινόμενου οργανογράμματος είναι υψηλός, με πλήρη ανάλυση των
αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων της Ομάδας Έργου.
Η οργανωτική δομή της Ομάδα Έργου του υποψηφίου οικονομικού φορέα περιγράφεται ως ιεραρχημένη και οι
αρμοδιότητες που αποδίδονται στα στελέχη είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες διαχείρισης,
οργάνωσης και εκτέλεσης 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 Ομάδα Έργου στελεχώνεται από 17 μέλη, γεγονός που παρέχει ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα και στην
έγκαιρη ολοκλήρωση των επιμέρους φάσεων και των παραδοτέων του έργου.
Η διαδικασία επικοινωνίας του υποψηφίου οικονομικού φορέα με την Αναθέτουσα Αρχή περιγράφεται στην
υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά. Παρουσιάζεται σαφώς και επαρκώς το σύστημα επικοινωνίας και
συνεργασίας των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων και της
Ομάδας Έργου του υποψηφίου οικονομικού φορέα με στόχο την ομαλή διεξαγωγή και επιτυχή υλοποίηση του
έργου και την άμεση ανταπόκριση του οικονομικού φορέα στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
διαγωνιζόμενος στο κριτήριο αυτό (Κ6) βαθμολογείται με:
Για το Υποέργο/Τμήμα Α’: 150
Για το Υποέργο/Τμήμα Β’: 150
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς για το Υποέργο/Τμήμα Α’ και για το
Υποέργο/Τμήμα Β’ είναι:
ΒΤΠ1=(Κ1*0,1)+(Κ2*0,1)+(Κ3*0,2)+(Κ4*0,3)+(Κ5*0,2)+(Κ5*0,1)=
=(140*0,1)+(140*0,1)+(140*0,2)+(140*0,3)+(143*0,2)+(150*0,1)=141,6
Στον παρακάτω πίνακα 3. φαίνονται συγκεντρωτικά οι βαθμολογίες που έλαβαν οι προσφέροντες για το
Υποέργο / Τμήμα Α΄ & Υποέργο / Τμήμα Β΄
Πίνακας 3: Βαθμολογίες των τεχνικών προσφορών ανά Υποέργο / Τμήμα για κάθε προμηθευτή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Υποέργο / Τμήμα Α΄
Υποέργο / Τμήμα Β΄
1.

ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
124,4
ΕΠΕ

124,4
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2.

ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΡΤΕΡΗΣ
134,7
ΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε.

134,7

3.

ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε & NERCO − Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ
141,6
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.

141,6

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης,
Προτείνει ομόφωνα
Την έγκριση του παρόντος πρακτικού Νο1
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την:
Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την με αρ. πρωτ. 6138/4-12-2020
(ΑΔΑ: 6ΕΕΡ4653ΠΓ-3ΗΧ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
του ΥΠΑΑΤ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης των συμβάσεων της παρούσας
διακήρυξης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Κωδ. ΣΑ 082/1, ενάριθμος έργου
2020ΣΕ08210039 βάσει της υπ’ αριθμ. 132900/14/12/2020 (ΑΔΑ:Ψ47246ΜΤΛΠΡ-Ζ69) Απόφασης ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
• Το τμήμα Α’ αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» και έχει κωδικό MIS (ΟΠΣΑΑ) 0022033475.
• Το τμήμα Β’ αφορά στο υποέργοΝο1 της Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» και έχει κωδικό MIS (ΟΠΣΑΑ) 0022033871.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Διαμαντοπούλου Μαρία – Προϊσταμένη του
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., 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 έργου
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ

Σελίδα 13 από 14

ΑΔΑ: ΨΝΝΝ7Λ6-ΝΣΡ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για τα υποέργα των
πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α: 0022033475 και 0022033871, συνολικός
προϋπολογισμός: 75.824,76€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020/ΣΑ 082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210039.

Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την με αρ. πρωτ.
6138/4-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΕΡ4653ΠΓ-3ΗΧ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Φορέας χρηματοδότησης των συμβάσεων της παρούσας διακήρυξης είναι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Κωδ. ΣΑ 082/1, ενάριθμος έργου 2020ΣΕ08210039 βάσει της υπ’
αριθμ. 132900/14/12/2020 (ΑΔΑ:Ψ47246ΜΤΛΠΡ-Ζ69) Απόφασης ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
• Το τμήμα Α’ αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΤΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» και έχει κωδικό MIS (ΟΠΣΑΑ) 0022033475.
• Το τμήμα Β’ αφορά στο υποέργοΝο1 της Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» και έχει κωδικό MIS (ΟΠΣΑΑ) 0022033871.

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
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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