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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 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
1ου πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προδιαγραφές) και 2ου πρακτικού (οικονομικές
προσφορές) της επιτροπής διενέργειας - αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών
μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
και του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., διετούς διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός:
190.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της
σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/191671/2547/23-06-2022 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κα Σαλμά Μαρία/Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας 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)».
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 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».
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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 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»
14.Την υπ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/20-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την αριθ.96740/1627/01-04-2022 (ΦΕΚ 270/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./07-04-2022)
15.Την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση 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 αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 22.12.2021) του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε. έτους 2022», η οποία, αφού
ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 234546/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
18.Την αριθμ. Απόφαση 05/2022 Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΤ197Λ6-ΩΩΥ) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2022.
19.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 135078/1744/09-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010583134) αίτημα δέσμευσης πίστωσης
(πρωτογενές αίτημα).
20.Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/135486/8125 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ.
21.Την με α/α 2201/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010583256 ΑΔΑ : Ψ3ΩΞ7Λ6-ΧΤΗ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ως
έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος).
22.Την με αριθμό 627/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση των όρων της Διακήρυξης
που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών της συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των εκτυπωτικών και
φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των αναλώσιμων) των υπηρεσιών
της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., διετούς διάρκειας
από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού έως 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».
23.Την υπ’ αριθ . πρωτ. 167883/2272/03-06-2022 Διακήρυξη και με θέμα: «Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω
των ορίων με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και
επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των
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Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., διετούς διάρκειας από την υπογραφή της
σύμβασης και προϋπολογισμού έως 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».
Το από 23.06.2022 1ο πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 167883/2272/03-06-2022 όπως αυτή έχει
οριστεί με την υπ’αριθμ. 627/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 167883/2272/03-06-2022, και με θέμα: «Ανοικτός Ηλεκτρονικό μειοδοτικός
διαγωνισμός, Κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής
των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συνολικού προϋπολογισμού έως 190.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και
σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης αυτής».
Με την αριθ. 627/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγκροτήθηκε
τριμελής Επιτροπή διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, για την
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού Κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων
των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
συνολικού προϋπολογισμού έως 190.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής» , αποτελούμενη από τους:
ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ,
ως Πρόεδρος
ΠΕ Πληροφορίκης, υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ, τακτικό
2.
Φιλιπόπουλος Χρήστος
μέλος
ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ,
3.
Χαραλάμπους Θεοδώρα
τακτικό μέλος
Την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., η εν λόγω Επιτροπή ολοκλήρωσε την αποσφράγιση
και έλεγχο των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ.
167883/2272/03-06-2022 Διακήρυξη, (ηλεκτρονικά αποσφραγίστηκε την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και
ώρα μετά τις 11:06).
Διαπιστώθηκε ότι ηλεκτρονικά υποβλήθηκε μία (1) προσφορά από την εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε., εμπρόθεσμα κατατεθειμένος και πρωτοκολλημένος.
Ο φυσικός Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών αριθμήθηκε και υπογράφηκε
από τα μέλη της Επιτροπής.
Η Επιτροπή προέβη σε πλήρη έλεγχο των εγγράφων (υπεύθυνες δηλώσεις – εγγυητικές συμμετοχήςνομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος- έγγραφες βεβαιώσεις κατασκευαστών, πιστοποιήσεις ISO για
όποια κατηγορία ειδών απαιτείται ).
Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, διαπιστώθηκαν τα
παρακάτω:
Πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων και των λοιπών
όρων της με αριθ. πρωτ. 167883/2272/03-06-2022
Προσφορά:
Διακήρυξης, υποβάλλοντας την Εγγυητική Συμμετοχής και
1.
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ότι προβλέπονταν και απαιτούνταν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ
της Διακήρυξης.
1.

Κουτσομπίνας Ζώης

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή:
Αποδέχεται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συμμετέχουσας εταιρείας
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., και την συνέχιση συμμετοχής στην Διαγωνιστική Διαδικασία.

Σελίδα 4 από 7

ΑΔΑ: ΡΖΝ47Λ6-Ψ3Ψ
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή περαίωσε τον Έλεγχο, υπέγραψε το παρόν Πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα,
και παρέδωσε υπογεγραμμένο το Πρακτικό στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού για περαιτέρω ενέργειες που
απαιτούνται.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι εντός της σήμερον να προχωρήσει και στην αποσφράγιση των Οικονομικών
Προσφορών και ενημέρωσε τον Προϊστάμενο Προμηθειών να προβεί σε ενέργειες για την Ηλεκτρονική
αποσφράγιση του Διαγωνισμού αυτού.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κουτσομπίνας Ζώης
Φιλιπόπουλος Χρήστος
Χαραλάμπους Θεοδώρα
Το από 23.06.2022 2ο πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 167883/2272/03-06-2022 όπως αυτή
έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 627/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,
της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 167883/2272/03-06-2022, και με θέμα: «Ανοικτός Ηλεκτρονικό μειοδοτικός
διαγωνισμός, Κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής
των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συνολικού προϋπολογισμού έως 190.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και
σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης αυτής».
Με την αριθ. 627/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγκροτήθηκε
τριμελής Επιτροπή διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, για την
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού Κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων
των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
συνολικού προϋπολογισμού έως 190.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής» , αποτελούμενη από τους:
1.

Κουτσομπίνας Ζώης

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ,
ως Πρόεδρος

2.

Φιλιπόπουλος Χρήστος

ΠΕ Πληροφορίκης, υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ, τακτικό μέλος

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, υπάλληλος της ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ,
τακτικό μέλος
Την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:50 π.μ., η εν λόγω Επιτροπή ολοκλήρωσε την αποσφράγιση
και έλεγχο της Οικονομικής Προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ.
167883/2272/03-06-2022 Διακήρυξη, (ηλεκτρονικά αποσφραγίστηκε την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και
ώρα μετά τις 11:39π.μ.).
Η Οικονομική Προσφορά της ανωτέρω εταιρείας ήταν ποσού 188.529,60ευρώ με Φ.Π.Α. (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ 152.040,00ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή περαίωσε τον Έλεγχο, υπέγραψε το παρόν Πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα,
και παρέδωσε υπογεγραμμένο το Πρακτικό στην Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών για
περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κουτσομπίνας Ζώης
Φιλιπόπουλος Χρήστος
Χαραλάμπους Θεοδώρα
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμεθα όπως προβείτε:
3.

Χαραλάμπους Θεοδώρα
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1. Στην έγκριση του 1ου πρακτικού επιτροπής Διενέργειας-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 167883/2272/03-06-2022 Διακήρυξη και
με θέμα: «Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των
υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., διετούς
διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμού έως 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α».
2. Στην έγκριση του 2ου πρακτικού επιτροπής Διενέργειας-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών της Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 167883/2272/03-06-2022 Διακήρυξη και με θέμα: «Ηλεκτρονικός
διαγωνισμός κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης,
τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., διετούς διάρκειας από την
υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμού έως 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».
3. Στην Αποδοχή της Οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα
Α/Α
1.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με Φ.Π.Α.)

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

188.529,00€

4. Στην ανάδειξη του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού
σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής και την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας όπως αυτή ορίζεται στην
υπ’αριθμ. 167883/2272/03-06-2022 Διακήρυξη.
5. Στην παροχή εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή της συμβάσης που
θα προκύψει, σύμφωνα με την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση περί
μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η ανωτέρω δαπάνη των 188.529,00€ θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022, 2023 και
2024 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αιτωλ/νίας και ειδικότερα τον ειδικό φορέα της Π.Ε. Αιτωλ/νιας
Ε.Φ.072 και Κ.Α.Ε. 0869.01.1231 και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η Α/Α 2201 απόφαση έγκρισης πολυετούς
δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ.

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.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το 1ο πρακτικό (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προδιαγραφές) και το 2ο πρακτικό
(οικονομικές προσφορές) της επιτροπής διενέργειας - αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των εκτυπωτικών και
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φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της
Π.Ε. Αιτωλ/νίας και του ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., διετούς διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης,
προϋπολογισμός: 190.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», με ποσό προσφοράς 188.529,00€ (με Φ.Π.Α.).

Γ) Εξουσιοδοτεί την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της σύμβασης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022, 2023 και 2024 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αιτωλ/νίας και ειδικότερα τον ειδικό φορέα της Π.Ε. Αιτωλ/νιας
Ε.Φ.072 και Κ.Α.Ε. 0869.01.1231 και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η Α/Α 2201 απόφαση έγκρισης
πολυετούς δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.

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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