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Πάτρα 23 Δεκεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 340844/2023 
 
 
Δ/νςθ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ 
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν  

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1412/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ πρακτικϊν Νο1 και Νο2 του διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για 

τθν ανάδειξθ αναδόχου για το Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε 

είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2021-2023 (ιτοι για τρία ζτθ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ). 2) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ. 

 

 

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 

 

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ 

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1412/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ». 

ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:340843/21469/17-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ - 

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν. 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 70/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 21θ  Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω 

τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, 

φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 341739/2049/17-12-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία 

εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν 

ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ: 

1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ- Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ -τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

4. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

5. Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

6. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

7. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

8. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

9. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

10. Βοφλγαρθ - Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

 

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ. 

 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
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Αρ. Απόφαςησ 1412/2020 

Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 28ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «1) 

Ζγκριςθ πρακτικϊν Νο1 και Νο2 του διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το 

Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ 

δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για 

τθν τριετία 2021-2023 (ιτοι για τρία ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ). 2) Ανάδειξθ προςωρινοφ 

αναδόχου. 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε 

τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:340843/21469/17-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ 

Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι: 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι  
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ  - ΟΣΑ Β’. 
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων 
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό 
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ 
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν». 
7. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των 
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.  
8. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 
Ελλάδασ με κζμα  «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» 
9. Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 
Ελλάδασ με κζμα  «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ 
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»  
10. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β  βακμοφ και 
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο 
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν». 
11. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ 
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 
3 του Ν.3852/2010)». 
12. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ  του Περιφερειάρχθ  Δυτικισ  
Ελλάδασ  με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 
Ελλάδασ» 
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13. Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του  Περιφερειακοφ  υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίνει 
τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν 
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-12-2019 απόφαςθ του ςυντονιςτι 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου. 
14. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό 
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ. 
15. Σθν υπ. αρικμ. 7/31-01-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 
υποβολισ πρόταςθσ ζνταξθσ του ζργου με τίτλο: «Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι/και αποτζφρωςθσ 
κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2019-2021», Π/Τ:#3.000.000,00€#, ςτθ ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ 
κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019» 
16. Σθν υπ. αρικ. 88/22-4-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ 
α) του τρόπου δθμοπράτθςθσ του ζργου «Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε 
είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2019-2021» τθσ ΑΕΠ 501 του εκνικοφ ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων ΠΔΕ του ζτουσ 2019 και β) αναγκαιότθτασ διενζργειασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το ανωτζρω 
ζργο προχπολογιςμοφ 3.000.000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και ΦΠΑ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ» 
17. Σθν  υπ’ αρικμ. 933/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα 
«Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το Πρόγραμμα 
περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων εγκεφαλικοφ 
ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2021-2023 (ιτοι για 
τρία ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 3.000.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τθσ τιμισ κακϊσ και ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ» 
18. Σθν υπ. αρικ. πρωτ. 244469/15906/24-9-2020 διακιρυξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου για το Πρόγραμμα Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και 
Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για 
τθν Σριετία 2021-2023, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τθσ τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν,  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των  3.000.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
19. Σα πρακτικά Νο1 και Νο2, όπωσ παρουςιάηονται παρακάτω: 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο1 
ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

του  ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το Πρόγραμμα 
Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ 
Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023», με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο 
των υπθρεςιϊν. 
τθν Πά 
τρα, τθν  03/11/2020  θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμ/κοφ 
Ελζγχου/Σμιμα Προμθκειϊν, επί τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που 
ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 933/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 
(ΑΔΑ: ΨΒΙΠ7Λ6-ΝΡΦ), προκειμζνου να αποςφραγίςει θλεκτρονικά τισ τεχνικζσ προςφορζσ και δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ, που υποβλικθκαν ςτον υπ. αρικ. 81524 θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 
244469/15906/24-9-2020 διακιρυξθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το 
Πρόγραμμα Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων 
Εγκεφαλικοφ Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-
2023, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το 
ςφνολο των υπθρεςιϊν,  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των  3.000.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 2.419.354,84 €,  ΦΠΑ : 580.645,16 €) 
 τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ: 
1. Βουτςινά Μαρία, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ  ΠΔΕ, ωσ πρόεδροσ 
2. Καςπίρθσ Ιωάννθσ , ΠΕ Γεωτεχνικϊν,  υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ  ΠΔΕ ωσ τακτικό μζλοσ 
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3. Μπαρκλζςθ Ελζνθ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ  ΠΔΕ ωσ αναπλθρωματικό 
μζλοσ 
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν υπ. αρικ. πρωτ. 244469/15906/24-9-2020 ανωτζρω διακιρυξθ και το 
νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό, παρατθρεί τα εξισ : 
Ο διαγωνιςμόσ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ διεξιχκθ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε 
αυτι, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ςτο εξισ ςφςτθμα) και είχε λάβει ωσ 
αφξοντα αρικμό (α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 81524. Θ καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ 26/10/2020  θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00 μ.μ. 
και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν  είναι θ 03/11/2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 
π.μ. 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι, για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με τα 
διαπιςτευτιρια, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), του προζδρου τθσ, επζλεξε τον 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό 81524 και διαπίςτωςε ότι αφενόσ ο διαγωνιςμόσ ιταν χαρακτθριςμζνοσ από το 
ςφςτθμα ωσ «κλειδωμζνοσ» και αφετζρου ότι είχε υποβλθκεί θ κάτωκι προςφορά:  

Προμθκευτισ  

Αρμόδιοσ  

KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

αβάδθσ, Ανδρζασ 

Θ επιτροπι επιςθμαίνει ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενό των προςφορϊν. τθ ςυνζχεια θ πρόεδροσ και το μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτουν τουσ 
απαραίτθτουσ κωδικοφσ για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιρια τουσ, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), προκειμζνου 
να αποςφραγιςκεί θ προςφορά. Αμζςωσ μετά τθν παραπάνω διαδικαςία θ μία ανωτζρω προςφορά 
αποςφραγίςκθκε και ςυγκεκριμζνα αποςφραγίςκθκε ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ & Σεχνικι 
Προςφορά» τθσ προςφοράσ με αποτζλεςμα να είναι δυνατι πλζον θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» δεν αποςφραγίςκθκε αφοφ, ςφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, αυτόσ κα αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερο χρόνο. 
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ, θ επιτροπι διαπίςτωςε ότι θ προςφορά είχε λάβει από το 
ςφςτθμα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α ςυςτιματοσ: 

Προμθκευτισ  
Προςφορά Χρόνοσ τιμισ προςφοράσ 

KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

192134 23/10/2020 14:32:20 

Κατόπιν θ επιτροπι αναηιτθςε από τθν αρμόδια Τπθρεςία για το διαγωνιςμό (Δ/νςθ Οικονομικοφ-Δθμ/κοφ 
Ελζγχου/Σμιμα Προμθκειϊν) τον φυςικό φάκελο του υποψθφίου αναδόχου και διαπίςτωςε ότι ο 
προαναφερόμενοσ είχε αποςτείλει εμπρόκεςμα φυςικό φάκελο, ο οποίοσ είχε λάβει τον παρακάτω αρικμό 
πρωτοκόλλου  

Προμθκευτισ Αρ. Πρωτ. 

KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

280322/17949/26-10-2020 

τθν ςυνζχεια θ Επιτροπι μονόγραψε τα περιεχόμενα των (υπό) φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – 
Σεχνικι Προςφορά» και προχϊρθςε ςτον πλιρθ ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ  αξιολόγθςθ τουσ, 
τόςο των υποβλθκζντων μζςω του υςτιματοσ δικαιολογθτικϊν όςο και των προςκομιςκζντων ςε ζντυπθ 
μορφι δικαιολογθτικϊν. Διαπίςτωςε ότι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ τθσ ενότθτασ 2.2 περιζχονταν ςτθν 
προςφορά και ιταν κακ’ όλα νόμιμα και πλιρθ όπωσ αυτά ηθτοφνται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθσ 
προχποκζςεισ τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 244469/15906/24-9-2020 διακιρυξθσ. Επιπλζον επιβεβαιϊκθκε θ 
εγκυρότθτα τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ.  
Θ Επιτροπι ςυνζχιςε ςτθν εξζταςθ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του. Διαπιςτϊκθκε επίςθσ ότι θ Σεχνικι Προςφορά 
καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν ενότθτα 
2.2 και 2.3 και ςτα Παραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ για το Ζργο: «Πρόγραμμα Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και 
Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και 
Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023» περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει επίςθσ τα ζγγραφα και 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A%7D&bid_number=%7B%21%21fVcPOe-ZiUBPWICw9TGmcg%7D&_ti=2047227788&oapc=13&oas=koFu_eCKNH28FRyV0VnSPQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id={!!K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A}&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id={!!K-ADDrpSjmnqJi-Qw2OR5A}&SubTab=1&app=buying&_ti=2047227788&bcrumb=Y&oapc=12&oas=VJJ7fioR8DiEtNsEz8LDeg..
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δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων επιβεβαιϊνεται θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Παραρτιματα. 
θμειϊνεται ότι κατά τθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι υποβλικθκαν επιπλζον δικαιολογθτικά 
(καταςτατικά, δθλϊςεισ κ.λ.π), τα οποία δε αποτελοφν αντικείμενο αξιολόγθςθσ ςτθν παροφςα φάςθ και τα 
οποία κα ηθτθκοφν από τον προςωρινό ανάδοχο ωσ αποδεικτικά μζςα κατακφρωςθσ κατά τθν ςυγκεκριμζνθ 
φάςθ του διαγωνιςμοφ. 
Από τον αναλυτικό ζλεγχο των θλεκτρονικά υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι διαπίςτωςε ότι ο 
ανωτζρω οικονομικόσ φορζασ, κατζκεςε το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν όπωσ αυτά ορίηονται 
ςτα ςχετικά άρκρα τθσ διακιρυξθσ για το ζργο «Πρόγραμμα Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και Αποτζφρωςθσ 
κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και Αιγοπρόβατα 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023». 
Κατόπιν των ανωτζρω, θ επιτροπι προτείνει ομόφωνα: 
Σθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ Νο1 «Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ & Σεχνικι Προςφορά» του  
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για το ζργο «Πρόγραμμα Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και 
Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και 
Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023», με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο2 
ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

του  ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το Πρόγραμμα 
Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ 
Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023», με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο 
των υπθρεςιϊν. 
τθν Πάτρα, τθν  15/12/2020  θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμ/κοφ 
Ελζγχου/Σμιμα Προμθκειϊν, επί τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου 254 Κτιριο Β’, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που 
ςυςτικθκε με τθν υπ. αρικ. 933/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 
(ΑΔΑ: ΨΒΙΠ7Λ6-ΝΡΦ), προκειμζνου να αποςφραγίςει θλεκτρονικά τθν οικονομικι προςφορά που υποβλικθκε 
ςτον υπ. αρικ. 81524 θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ υπ. αρικ. πρωτ. 244469/15906/24-9-2020 διακιρυξθσ τθσ 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το Πρόγραμμα Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και 
Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και 
Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν,  
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των  3.000.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 2.419.354,84 €,  ΦΠΑ : 580.645,16 €) 
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ: 
4. Βουτςινά Μαρία, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ  ΠΔΕ, ωσ πρόεδροσ 
5. Καςπίρθσ Ιωάννθσ , ΠΕ Γεωτεχνικϊν,  υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ  ΠΔΕ ωσ τακτικό μζλοσ 
6. Μπαρκλζςθ Ελζνθ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ  ΠΔΕ ωσ αναπλθρωματικό 
μζλοσ 
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν υπ. αρικ. πρωτ. 244469/15906/24-9-2020 ανωτζρω διακιρυξθ και το 
νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό, παρατθρεί τα εξισ : 
Ο διαγωνιςμόσ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ διεξιχκθ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςε 
αυτι, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ςτο εξισ ςφςτθμα) και είχε λάβει ωσ 
αφξοντα αρικμό (α/α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον αρικμό 81524. Θ καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν ιταν ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ 26/10/2020  θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00 μ.μ. 
και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν  είναι θ 03/11/2020 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 
π.μ. 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι, για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με τα 
διαπιςτευτιρια, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), του προζδρου τθσ, επζλεξε τον 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό 81524 και διαπίςτωςε ότι αφενόσ θ οικονομικι προςφορά τθσ εταιρείασ KAFSIS 
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, θ οποία ςφμφωνα με το Πρακτικό Νο1 
ιταν αποδεκτι ωσ προσ τα Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και τθν Σεχνικι Προςφορά, ιταν χαρακτθριςμζνθ από 
το ςφςτθμα ωσ «κλειδωμζνθ». 
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Θ επιτροπι επιςθμαίνει ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενό τθσ οικονομικισ προςφοράσ. τθ ςυνζχεια θ πρόεδροσ και το μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτουν 
τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιρια τουσ, (όνομα χριςτθ και κρυφό προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ), 
προκειμζνου να αποςφραγιςκεί θ προςφορά. Αμζςωσ μετά τθν παραπάνω διαδικαςία θ ανωτζρω οικονομικι 
προςφορά αποςφραγίςκθκε με αποτζλεςμα να είναι δυνατι πλζον θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ.  
Θ ανωτζρω οικονομικι προςφορά τθσ εταιρείασ KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.962.499,46€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
Κατόπιν των ανωτζρω, θ επιτροπι προτείνει ομόφωνα: 
1. Σθν ζγκριςθ του παρόντοσ πρακτικοφ Νο2 «Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ & Σεχνικι Προςφορά» 
του  ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για το ζργο «Πρόγραμμα Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ 
ι/και Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι 
και Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023», με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. 
2. Σθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ωσ 
προςωρινοφ αναδόχου του  ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για το ζργο «Πρόγραμμα 
Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ 
Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023» με 
ςυνολικό κόςτοσ 2.962.499,46€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν : 
1. Ζγκριςθ πρακτικϊν Νο1 και Νο2 του διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το 
Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ δειγμάτων 
εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν τριετία 2021-
2023 (ιτοι για τρία ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 
2. Ανάδειξθ τθσ εταιρείασ KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ωσ 
προςωρινοφ αναδόχου του  ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για το ζργο «Πρόγραμμα 
Περιςυλλογισ, Διαχείριςθσ ι/και Αποτζφρωςθσ κάκε Είδουσ Νεκρϊν Ηϊων και Λιψθ Δειγμάτων Εγκεφαλικοφ 
Ιςτοφ από Νεκρά Βοοειδι και Αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν Σριετία 2021-2023» με 
ςυνολικό κόςτοσ 2.962.499,46€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (ιτοι 0.98 €/κιλό νεκρϊν ηϊων 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 
Θ παροφςα ςφμβαςθ  χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν  ΑΕΠ 501 
του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ για το ζτοσ 2019 και το ζργο 
2019ΕΠ50100000. 
 

 

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ 

απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 

του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ 

διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ». 

 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 

2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ 

Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-

12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ 
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Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).  

 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 

μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 

πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ. 

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ 

(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ». 

 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ 

Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ».  

 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά 

με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ. 

 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ 

Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.  

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 

4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε 

εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ». 

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:340843/21469/17-12-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ - 

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

Α) Εγκρίνει τα πρακτικά Νο1 και Νο2 του διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου για 

το Πρόγραμμα περιςυλλογισ, διαχείριςθσ ι / και αποτζφρωςθσ κάκε είδουσ νεκρϊν ηϊων και λιψθ 

δειγμάτων εγκεφαλικοφ ιςτοφ από νεκρά βοοειδι και αιγοπρόβατα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για 

τθν τριετία 2021-2023 (ιτοι για τρία ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ). 

 

Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν εταιρεία «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με ςυνολικό κόςτοσ 2.962.499,46€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

(ιτοι 0.98 €/κιλό νεκρϊν ηϊων ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 
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Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν 

ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ για το ζτοσ 2019 και το 

ζργο 2019ΕΠ50100000. 

 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ  

 
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΑ ΜΕΛΗ                   
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ. 
Η  Γραμματζασ  
 
Σςοφμα Βαςιλικι 
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