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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22α επηεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 33/18-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο - ηαθηηθφ κέινο, 7]
Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Υξήζηνο
Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 617/2020) θαη
απνρψξεζε απφ απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκφο απνθάζεσο 629/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
620/2020).
Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
621/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 622/2020).
Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
631/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (13) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Δμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ απφ 14/09/2020 Β΄
πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, ηνπ
Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ηνπ Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε
αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ
ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 200.000,00 €, ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.,
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 28/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 12524/17-9-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ
θαη ε αξηζ. 12240/14-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ
Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη
Μειεηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 1
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ΘΔΜΑ:΄΄Δμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ απφ 14/09/2020 Β΄ πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ) ηνπ Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο
«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ»,
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 200.000,00 επξψ ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
28/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο΄΄ - χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο: - 1. ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξίπη. 38
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, - 2. ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α/9-8-2019), ηελ παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4625/2019 θαη απφ ηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4674/2020, 3. ηνπ άξζξνπ
58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 θαη
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019, - 4. ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ
54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016, - 5. ησλ άξζξσλ 116 θαη 326 πνπ αθνξνχλ
ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν. 4412/2016, - 6. ησλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016
πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, - 7. ηνπ άξζξνπ 43
ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, - 8. ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1
ηνπ Ν.4555/2018, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα
ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο
ππεξεζίαο. […]», - 9. ηεο αξηζ. 28/2018 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ Πξάμε Π1 ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα
ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο
200.000,00 επξψ ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α – 10. ηεο ππ. αξηζ. 6/16-1-2019 (ΑΓΑ: ΧΟΕΥΧΞΗ-096)
Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξ 28/2018
κειέηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ
ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο, νξηζκνχ
δηαζεζηκφηεηαο θαη επάξθεηαο πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή, ηερληθή θαη
δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηεο Πξάμεο «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ
ηνπξηζκνχ» θαη έγθξηζεο ππνβνιήο Πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Έμππλεο εθαξκνγέο
ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ», κε θσδηθφ ΟΠ 5033823, ζηνλ άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ,
κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο
πξνζηηζέκελεο αμίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα» ηεο πξφζθιεζεο κε
θσδηθφ 2.γ.1.1.α ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, - 11. ηεο
ππ’ αξ. 15404/30-01-2019 (ΑΓΑ: ΧΑΟ1ΟΡ1Φ-ΠΗ) Απφθαζεο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί λνκηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 225 & 238 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηζρχνπλ θαη ηνπ Ν. 4412/2016 ηεο
ππ. αξηζ. 6/16-1-2019 (ΑΓΑ: ΧΟΕΥΧΞΗ-096) Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο απηήο κε ηίηιν
«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ», - 12. ηεο ππ. αξηζ.
327/22-4-2019 (ΑΓΑ: 6ΤΝΤΧΞΗ-069) Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηεο αξηζ. 28/2018 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ,
Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, κε ηίηιν «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ»», - 13. ηεο ππ’ αξηζ. 3010/09-07-2019 (ΑΓΑ:ΧΘΥΘ7Λ6-6Χ6) Απφθαζεο
έληαμεο ηεο Πξάμεο Π1: «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ
ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ» ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1«Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο
ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη
αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο» ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Γπηηθή Διιάδα 2014 - 2020» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033823. – 14. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 60-6117.10001
ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Ζ
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παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ.
ελάξηζ. έξγνπ 2019ΔΠ00110025). Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν Νν 1 ηεο Πξάμεο Π1:
«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ»
ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία έρεη
εληαρζεί ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014 - 2020» κε βάζε
ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 3010/09/07/2019 (ΑΓΑ: ΧΘΥΘ7Λ6-6Χ6)ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη έρεη
ιάβεη θσδηθφ ΟΠ5033823. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ – 15. Σν
ππ’ αξηζ. 2794/16-09-2019 Πξσηνγελέο Αίηεκα ΑΓΑΜ: 19REQ005568930/17-09-2019, - 16. Σν
ππ’ αξηζ. 2795/16-09-2019 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα, - 17. Ζ Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο
Τπνρξέσζεο Β/2022/23-09-2019 ΑΓΑΜ: 19REQ005595198 & ΑΓΑ:Φ6ΟΑΧΞΗ-0Κ1 κε ηελ
νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο σο εμήο: Α/α

1

Αξηζκ.

Αξηζκ. ΑΑΤ/

Πξση.

εκ-λία

2.794

2.022Β/23-09-

ΚΑ

Πνζφ ζε €
2019

60-6117.10001

1,00

Πνζφ ζε €

χλνιν

2020

ζε €

199.999,00

200.000,00

ΑΓΑ
Φ6ΟΑΧΞΗ-0Κ1

2019

-18 Ζ Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο Β56/21-01-2020 ΑΓΑ: 6ΤΔΓΧΞΗ-67Δ κε
ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο σο εμήο: Α/α

1

Αξηζκ.

Αξηζκ. ΑΑΤ/

Πξση.

εκ-λία

612

56Β/21-01-2020

ΚΑ

Πνζφ ζε €
2019

60-6117.10001

Πνζφ ζε €

χλνιν

2020

ζε €

200.000,00

200.000,00

ΑΓΑ
6ΤΔΓΧΞΗ-67Δ

-19. Σελ ππ’ αξηζ. 726/23-12-2019 (ΑΓΑ: Χ57ΤΧΞΗ-ΒΧΚ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε θαηάξηηζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο – 20. Σελ ππ’ αξηζ.
13340/30-03-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ. Παηξέσλ
(http://www.e-patras.gr) θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.
(αξ. δηαγσληζκνχ: 81256) θαη ηνπ ΚΖΜΓΖ ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ: 20PROC006495377/30-032020, ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε ΑΓΑ:97ΝΗΧΞΗ-Μ68 κε φια ηα ηεχρε ηεο Μειέηεο, θαζψο θαη
δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ηξεηο εκεξήζηεο, κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία 24/04/2020 θαη ψξα 22:00 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. – 21. Σελ ππ’ αξηζ. 3936/3103-2020 πξφζθιεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ. – 22. Σα αηηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κέζσ ΔΖΓΖ – 23. Σηο δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο, πνπ
δφζεθαλ κέζσ ΔΖΓΖ, πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο 16/04/2020 θαη 22/04/2020. – 24.
Σελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ηξηψλ πξνζθνξψλ (Δηαηξεία «SPACE HELLAS Α.Δ.», κε
αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 170935, Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.»,
κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 171377, Έλσζε Δηαηξεηψλ «REALISCAPE TYPORAMA INTRAWAY ΔΠΔ», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 171206) πνπ θαηαηέζεθαλ κέζσ ΔΖΓΖ
ζηηο 24/04/2020 – 25. Σν απφ 03/06/2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε ην
νπνίν πξνηείλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή: -*Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ε
Δηαηξεία «SPACE HELLAS Α.Δ.», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 170935, θαζψο είλαη
ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ. -*Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ε
Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ
171377 θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο
πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ. -*Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο
πνπ ππέβαιε ε Έλσζε Δηαηξεηψλ «REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ», κε αξηζκφ
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 171206 θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ. -*
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Σελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ άξζξσλ 2.3.1
θαη 2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο: -*Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο
Δηαηξείαο «SPACE HELLAS Α.Δ.» είλαη: ΑΣΠ(SPACE) = 114,42 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο
Σερληθήο Πξνζθνξάο ΣΒΣΠ(SPACE) ηζνχηαη κε 100 = (114,42/114,42)Υ100. -*Ζ απφιπηε
βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. - DOTSOFT
A.E.» είλαη: ΑΣΠ(COM-DOT) = 105,70 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΣΒΣΠ(COM-DOT) ηζνχηαη κε 92,38 = (105,70/114,42)Υ100. -*Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ «REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ»
είλαη: ΑΣΠ(REA-INT) = 102,75 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο ΣΒΣΠ(REA-INT)
ηζνχηαη κε 89,80 = (102,75/114,42)Υ100. – 26. Σελ ππ’ αξηζ. 352/11-06-2020 (ΑΓΑ: ΦΦΑ3ΧΞΗΔΝΑ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην απφ 03-06-2020 πξαθηηθφ
ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ – 27. Σελ απφ 15/06/2020 θνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 352/11-06-2020
(ΑΓΑ: ΦΦΑ3ΧΞΗ-ΔΝΑ) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηνπ απφ 03-06-2020
πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ, κέζσ ΔΖΓΖ – 28. Σελ απφ 25/06/2020 πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή πνπ θαηαηέζεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ έλσζε εηαηξεηψλ
«COMITECH AE – DOTSOFT AE», θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 352/11-06-2020 (ΑΓΑ: ΦΦΑ3ΧΞΗΔΝΑ) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 29. Σελ απφ 26/06/2020 θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζθπγήο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή
ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο
ηεο πξνζθπγήο. – 30. Σελ απφ 26/06/2020 ρνξήγεζε πξφζβαζεο ζηα κέιε ηεο ΑΔΠΠ (3νπ
θιηκαθίνπ ΓΑΚ ΑΔΠΠ 798/26-06-2020) ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΔΖΓΖ, ζε ζπλέρεηα ηνπ απφ
26/06/2020 ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ – 31. Σν
απφ 30/06/2020 ειεθηξνληθφ έγγξαθν ηεο ΑΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε πξάμεο νξηζκνχ
πξνέδξνπ 3νπ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ (ΓΑΚ ΑΔΠΠ 798/26.06.2020) – 32. Σελ ππ’ αξηζ. Πξση. 27128/0107-2020 απνδνρή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο πξνο ην αίηεκα αλαζηνιήο εθηέιεζεο – πξνζσξηλψλ
κέηξσλ – 33. Σελ απφ 06/07/2020 απνζηνιή ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 28071/06-07-2020 εγγξάθνπ
ζρεηηθά κε ηελ δηαβίβαζε θαθέινπ θαη απφςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ηεο πξνζθπγήο ηεο
έλσζεο εηαηξεηψλ «COMITECH AE – DOTSOFT AE», πξνο ηελ ΑΔΠΠ, ηελ νπνία
θνηλνπνηήζακε απζεκεξφλ θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ –
34. Σελ απφ 06/07/2020 παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο SPACE HELLAS AE θαη ηελ απφ 07/07/2020
θνηλνπνίεζή ηεο ζηελ ΑΔΠΠ θαη ζην ΔΖΓΖ – 35. Σν απφ 20/07/2020 Τπφκλεκα ηεο εηαηξείαο
SPACE HELLAS AE θαη ηελ απφ 21/07/2020 θνηλνπνίεζε ηνπ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο,
ηα κέιε ηνπ ΔΖΓΖ θαη ηελ ΑΔΠΠ – 36. Σελ ππ’ αξηζ. 973/2020 απφθαζε ηνπ 3νπ Κιηκαθίνπ
[ΓΑΚ ΑΔΠΠ 798/26-06-2020] ε νπνία απνξξίπηεη ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη θαη νξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ πνζνχ 807,00
επξψ. – 37. Σελ απφ 25/08/2020 θνηλνπνίεζή ηεο ππ’ αξηζ. 973/2020 απφθαζε ηνπ 3νπ Κιηκαθίνπ
[ΓΑΚ ΑΔΠΠ 798/26-06-2020] πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κέζσ ΔΖΓΖ, θαη – 38.
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 367 ηνπ Ν. 4412/2016 «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΔΠΠ» - 39. ηελ ππ’ αξηζ. 39867/07-092020 Πξφζθιεζε, ζρεηηθά κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε νπνία νξίζηεθε
ηελ 08/09/2020 θαη ψξα 10:00. Λφγσ ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ
(ππ’ αξηζ. 24666 ΔΞ 2020/08-09-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) ε
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κεηαηέζεθε ηελ
09/09/2020 θαη ψξα 10:00 π.κ. – 40. Σν απφ 14/09/2020 Β΄ πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ - Παξαθαινχκε
φπσο εγθξίλεηε, - 1. ην απφ 14/09/2020 Β΄ πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη
αλάδεημεο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Έμππλεο
εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», ζχκθσλα
κε ηελ ππ’ αξηζ. 28/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο. 2. Σελ απνδνρή ησλ νηθνλνκηθψλ πξνθνξψλ πνπ ππέβαιαλ: ε Δηαηξεία «SPACE HELLAS Α.Δ.»,
ε Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.» θαη ε Έλσζε Δηαηξεηψλ
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«REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ», θαζψο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξνληαη ζην
παξφλ πξαθηηθφ. - 3α. Σελ βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα άξζξα 2.3.1
θαη 2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο: -*ν Σειηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΟΠ) ηνπ
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ «SPACE HELLAS Α.Δ.» ηζνχηαη κε 86,91. -*ν Σειηθφο Βαζκφο
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΟΠ) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH
A.E. - DOTSOFT A.E.» ηζνχηαη κε 100. -*ν Σειηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΟΠ)
ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ Έλσζε Δηαηξεηψλ «REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ»
ηζνχηαη κε = 92,44 - 3.β. Σνλ Τπνινγηζκφ ησλ Σειηθψλ Βαζκψλ (Β) κε βάζε ηα άξζξα 2.3.1 θαη
2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο: -*ν Σειηθφο Βαζκφο (Β) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ «SPACE
HELLAS Α.Δ.» ηζνχηαη κε 0,97. -*ν Σειηθφο Βαζκφο (Β) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ Έλσζε
Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.» ηζνχηαη κε 0,94. –*ν Σειηθφο Βαζκφο (Β) ηνπ
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ Έλσζε Δηαηξεηψλ «REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ»
ηζνχηαη κε 0,90. - 4. ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «SPACE HELLAS Α.Δ.» σο
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία
«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ»,
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ πξαθηηθφ, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ πιήξε,
ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εληφο πξνυπνινγηζκνχ
θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, έλαληη πνζνχ 158.199,20 επξψ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24% θαη πην
αλαιπηηθά σο εμήο: Δίδνο
Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο
πξνψζεζεο ηεο Πάηξαο σο
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη
αιιειεπίδξαζεο επηζθεπηψλ
Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο
πηζηφηεηαο θαη επηβξάβεπζεο
Πξνκήζεηα 50.000 SMS (1 έηνο)
Πξνκήζεηα 120.000 e-mails (12
κήλεο) - 10.000 αλά κήλα
Δγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ησλ
πιαηθνξκψλ Πξνψζεζεο ηεο
Πάηξαο σο ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο
επηζθεπηψλ θαη Πηζηφηεηαο θαη
επηβξάβεπζεο.
Δθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ /
ρξεζηψλ ησλ πιαηθνξκψλ
Πξνψζεζεο ηεο Πάηξαο σο
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη
αιιειεπίδξαζεο επηζθεπηψλ θαη
Πηζηφηεηαο θαη επηβξάβεπζεο.
Πηινηηθή ιεηηνπξγία ησλ
Πιαηθνξκψλ
Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ θαη
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ δχν
πιαηθνξκψλ κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο
ιεηηνπξγίαο

Μνλάδα
Μέηξεζεο

Πνζφηεηα

Σηκή κνλάδνο

Δηαηξεία «SPACE HELLAS
Α.Δ.»

Αλζξσπνκήλεο

20

2.300,00

46.000,00

Αλζξσπνκήλεο

15

2.300,00

34.500,00

SMS

1

200,00

200,00

e-mail

1

600,00

600,00

Αλζξσπνκήλεο

2

2.300,00

4.600,00

Αλζξσπνκήλεο

2

2.300,00

4.600,00

Αλζξσπνκήλεο

5

2.300,00

11.500,00

Αλζξσπνκήλεο

1

2.300,00

2.300,00
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Αλζξσπνκήλεο
ΣΜΥ

Παξαγσγή Πεξηερνκέλνπ
Πξνκήζεηα Wifi HotSpots
Πξνκήζεηα QR codes
Δγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε WiFi HotSpots
θαη QR codes

5

2.300,00

11.500,00

5

1.800,00

9.000,00

ΣΜΥ

44

20,00

880,00

Καη' απνθνπή

1

1.900,00

1.900,00

ΤΝΟΛΟ

127.580,00

ΦΠΑ 24%

30.619,20

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

158.199,20

-Καηά

ηεο παξνχζαο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην Βηβιίν IV (άξζξα
345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/2016. - Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ,
θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο.Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε ν θ.
Ησάλλεο Σζηκπνχθεο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 14-9-2020 Β΄ πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ
Οξγάλνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020
3. Σνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203
ηνπ Ν.4555/2018 θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019
4. Σνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν.
4412/2016
5. Σσλ άξζξσλ 116 θαη 326 πνπ αθνξνχλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν. 4412/2016
6. Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
7. Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016
8. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»
9. Σεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 367 ηνπ Ν. 4412/2016 «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΔΠΠ»
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
1. Σελ αξηζ. 28/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
γηα ηελ Πξάμε Π1 ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο
200.000,00 €, ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.
2. Σε ππ’ αξηζ. 6/16-1-2019 (ΑΓΑ: ΧΟΕΥΧΞΗ-096) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξ. 28/2018 κειέηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε
ηίηιν «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ
Παηξέσλ», θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο, νξηζκνχ δηαζεζηκφηεηαο θαη επάξθεηαο
πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε
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3.

ηεο Πξάμεο «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ» θαη
έγθξηζεο ππνβνιήο Πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα
ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ», κε θσδηθφ ΟΠ 5033823, ζηνλ άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη
αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή
Διιάδα» ηεο πξφζθιεζεο κε θσδηθφ 2.γ.1.1.α ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π.
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
Σελ ππ’ αξ. 15404/30-01-2019 (ΑΓΑ: ΧΑΟ1ΟΡ1Φ-ΠΗ) Απφθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί
λνκηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 225 & 238 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο
ηζρχνπλ θαη ηνπ Ν. 4412/2016 ηεο ππ. αξηζ. 6/16-1-2019 (ΑΓΑ: ΧΟΕΥΧΞΗ-096)
Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο
κειέηεο θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο απηήο κε ηίηιν «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ»
Σελ ππ’ αξηζ. 327/22-4-2019 (ΑΓΑ: 6ΤΝΤΧΞΗ-069) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηεο αξηζ. 28/2018 κειέηεο ηεο
Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, κε ηίηιν «Έμππλεο εθαξκνγέο
ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ»»
Σελ ππ’ αξηζ. 3010/09-07-2019 (ΑΓΑ:ΧΘΥΘ7Λ6-6Χ6) Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο
Π1: «Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ
Παηξέσλ» ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο
ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία
θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο» ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα 2014 - 2020» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033823
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ
ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 60-6117.10001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ
Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ
2019ΔΠ00110025). Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν Νν 1 ηεο Πξάμεο Π1:
«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ
Παηξέσλ» ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε
νπνία έρεη εληαρζεί ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014 2020» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 3010/09/07/2019 (ΑΓΑ: ΧΘΥΘ7Λ66Χ6)ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ ΟΠ5033823. Ζ παξνχζα ζχκβαζε
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ
Σν ππ’ αξηζ. 2794/16-09-2019 Πξσηνγελέο Αίηεκα ΑΓΑΜ: 19REQ005568930/17-092019
Σν ππ’ αξηζ. 2795/16-09-2019 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα
Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο Β/2022/23-09-2019 ΑΓΑΜ:
19REQ005595198 & ΑΓΑ:Φ6ΟΑΧΞΗ-0Κ1 κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε θαη
δηάζεζε πίζησζεο σο εμήο:

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Α/α

1

Απιθμ.

Απιθμ. ΑΑΤ/

Ππυη.

ημ-νία

2.794

2.022Β/23-09-

ΚΑ

Ποζό ζε €
2019

60-6117.10001

1,00

Ποζό ζε €

ύνολο

2020

ζε €

199.999,00

200.000,00

ΑΓΑ
Φ6ΟΑΧΞΗ-0Κ1

7

ΑΔΑ: ΨΙ2ΧΩΞΙ-ΛΘΔ
2019

10. Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο Β56/21-01-2020 ΑΓΑ: 6ΤΔΓΧΞΗ-67Δ
κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο σο εμήο:
Α/α

1

Απιθμ.

Απιθμ. ΑΑΤ/

Ππυη.

ημ-νία

612

56Β/21-01-2020

ΚΑ

Ποζό ζε €
2019

60-6117.10001

Ποζό ζε €

ύνολο

2020

ζε €

200.000,00

200.000,00

ΑΓΑ
6ΤΔΓΧΞΗ-67Δ

11. Σελ ππ’ αξηζ. 726/23-12-2019 (ΑΓΑ: Χ57ΤΧΞΗ-ΒΧΚ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ
θαηαθχξσζεο
12. Σελ ππ’ αξηζ. 13340/30-03-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο, ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ
Γ.
Παηξέσλ
(http://www.e-patras.gr)
θαη
ζηε
δηαδηθηπαθή
πχιε
http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. (αξ. δηαγσληζκνχ: 81256) θαη ηνπ
ΚΖΜΓΖ ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ: 20PROC006495377/30-03-2020, ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε
ΑΓΑ:97ΝΗΧΞΗ-Μ68 κε φια ηα ηεχρε ηεο Μειέηεο, θαζψο θαη δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο
ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ηξεηο εκεξήζηεο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
24/04/2020 θαη ψξα 22:00 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
13. Σελ ππ’ αξηζ. 3936/31-03-2020 πξφζθιεζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ
14. Σα αηηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κέζσ ΔΖΓΖ
15. Σηο δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο, πνπ δφζεθαλ κέζσ ΔΖΓΖ, πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο
θνξείο ζηηο 16/04/2020 θαη 22/04/2020
16. Σελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ηξηψλ πξνζθνξψλ (Δηαηξεία «SPACE HELLAS
Α.Δ.», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 170935, Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. DOTSOFT A.E.», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 171377, Έλσζε Δηαηξεηψλ
«REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ
171206) πνπ θαηαηέζεθαλ κέζσ ΔΖΓΖ ζηηο 24/04/2020
17. Σν απφ 03/06/2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε ην νπνίν
πξνηείλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή:
o Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ε Δηαηξεία «SPACE HELLAS Α.Δ.», κε
αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 170935, θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ.
o Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ε Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. DOTSOFT A.E.», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 171377 θαζψο είλαη ζχκθσλε κε
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πξνθχπηεη απφ φζα
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ.
o Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ε Έλσζε Δηαηξεηψλ «REALISCAPE
TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ», κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 171206 θαζψο
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο
πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ.
o Σελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ
άξζξσλ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο:
 Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο Δηαηξείαο «SPACE HELLAS
Α.Δ.» είλαη: ΑΣΠ(SPACE) = 114,42 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο
Πξνζθνξάο ΣΒΣΠ(SPACE) ηζνχηαη κε 100 = (114,42/114,42)Υ100.
 Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ
«COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.» είλαη: ΑΣΠ(COM-DOT) = 105,70 θαη ν
Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο ΣΒΣΠ(COM-DOT) ηζνχηαη κε 92,38 =
(105,70/114,42)Υ100.
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 Ζ απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ
«REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ» είλαη: ΑΣΠ(REA-INT) =
102,75 θαη ν Σειηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο ΣΒΣΠ(REA-INT) ηζνχηαη κε
89,80 = (102,75/114,42)Υ100.
18. Σελ ππ’ αξηζ. 352/11-06-2020 (ΑΓΑ: ΦΦΑ3ΧΞΗ-ΔΝΑ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην απφ 03-06-2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ
Οξγάλνπ
19. Σελ απφ 15/06/2020 θνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 352/11-06-2020 (ΑΓΑ: ΦΦΑ3ΧΞΗ-ΔΝΑ)
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηνπ απφ 03-06-2020 πξαθηηθνχ ηνπ
Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ, κέζσ ΔΖΓΖ
20. Σελ απφ 25/06/2020 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πνπ θαηαηέζεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ απφ ηελ έλσζε εηαηξεηψλ «COMITECH AE – DOTSOFT AE», θαηά ηεο ππ’
αξηζ. 352/11-06-2020 (ΑΓΑ: ΦΦΑ3ΧΞΗ-ΔΝΑ) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
21. Σελ απφ 26/06/2020 θνηλνπνίεζε ηεο πξνζθπγήο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν
ηξίην ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα
αζθήζεη ην δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο
22. Σελ απφ 26/06/2020 ρνξήγεζε πξφζβαζεο ζηα κέιε ηεο ΑΔΠΠ (3νπ θιηκαθίνπ ΓΑΚ
ΑΔΠΠ 798/26-06-2020) ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΔΖΓΖ, ζε ζπλέρεηα ηνπ απφ 26/06/2020
ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
23. Σν απφ 30/06/2020 ειεθηξνληθφ έγγξαθν ηεο ΑΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε πξάμεο
νξηζκνχ πξνέδξνπ 3νπ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ (ΓΑΚ ΑΔΠΠ 798/26.06.2020)
24. Σελ ππ’ αξηζ. Πξση. 27128/01-07-2020 απνδνρή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο πξνο ην αίηεκα
αλαζηνιήο εθηέιεζεο – πξνζσξηλψλ κέηξσλ
25. Σελ απφ 06/07/2020 απνζηνιή ηνπ ππ’ αξηζ. Πξση. 28071/06-07-2020 εγγξάθνπ ζρεηηθά
κε ηελ δηαβίβαζε θαθέινπ θαη απφςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ηεο πξνζθπγήο ηεο
έλσζεο εηαηξεηψλ «COMITECH AE – DOTSOFT AE», πξνο ηελ ΑΔΠΠ, ηελ νπνία
θνηλνπνηήζακε απζεκεξφλ θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
ΔΖΓΖ
26. Σελ απφ 06/07/2020 παξέκβαζε ηεο εηαηξείαο SPACE HELLAS AE θαη ηελ απφ
07/07/2020 θνηλνπνίεζή ηεο ζηελ ΑΔΠΠ θαη ζην ΔΖΓΖ
27. Σν απφ 20/07/2020 Τπφκλεκα ηεο εηαηξείαο SPACE HELLAS AE θαη ηελ απφ 21/07/2020
θνηλνπνίεζε ηνπ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηα κέιε ηνπ ΔΖΓΖ θαη ηελ ΑΔΠΠ
28. Σελ ππ’ αξηζ. 973/2020 απφθαζε ηνπ 3νπ Κιηκαθίνπ [ΓΑΚ ΑΔΠΠ 798/26-06-2020] ε
νπνία απνξξίπηεη ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη
θαη νξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ πνζνχ 807,00 επξψ
29. Σελ απφ 25/08/2020 θνηλνπνίεζή ηεο ππ’ αξηζ. 973/2020 απφθαζε ηνπ 3νπ Κιηκαθίνπ
[ΓΑΚ ΑΔΠΠ 798/26-06-2020] πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κέζσ ΔΖΓΖ
30. Σελ ππ’ αξηζ. 39867/07-09-2020 Πξφζθιεζε, ζρεηηθά κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε νπνία νξίζηεθε ηελ 08/09/2020 θαη ψξα 10:00. Λφγσ ηερληθήο
αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ (ππ΄αξηζκ. 24666 ΔΞ 2020/08-09-2020
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κεηαηέζεθε ηελ 09/09/2020 θαη ψξα 10:00
π.κ.
31. Σν απφ 14/09/2020 Β΄ πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο
πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηποπή,
Α]
Δγκπίνει ην απφ 14-09-2020 Β΄ πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, απνζθξάγηζεο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν
«Έμππλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ ΒΑΑ Γήκνπ Παηξέσλ»,
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ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 28/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο θαη σο εθ ηνχηνπ:
1)
Κάνει δεκηέρ ηηο νηθνλνκηθέο πξνθνξέο πνπ ππέβαιαλ: ε Δηαηξεία «SPACE HELLAS
Α.Δ.», ε Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.» θαη ε Έλσζε Δηαηξεηψλ
«REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ», θαζψο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
2)
α)
Δγκπίνει ηε βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα άξζξα 2.3.1 θαη 2.3.2
ηεο δηαθήξπμεο, σο εμήο:
 Ο Σειηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΟΠ) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ
«SPACE HELLAS Α.Δ.» ηζνχηαη κε 86,91.
 Ο Σειηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΟΠ) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ
Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH A.E. - DOTSOFT A.E.» ηζνχηαη κε 100.
 Ο Σειηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΟΠ) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ
Έλσζε Δηαηξεηψλ «REALISCAPE TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ» ηζνχηαη κε
92,44
β)
Δγκπίνει ηνλ Τπνινγηζκφ ησλ Σειηθψλ Βαζκψλ (Β) κε βάζε ηα άξζξα 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο
δηαθήξπμεο, σο εμήο:
 Ο Σειηθφο Βαζκφο (Β) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ «SPACE HELLAS Α.Δ.» ηζνχηαη κε
0,97.
 Ο Σειηθφο Βαζκφο (Β) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ Έλσζε Δηαηξεηψλ «COMITECH
A.E. - DOTSOFT A.E.» ηζνχηαη κε 0,94.
 ν Σειηθφο Βαζκφο (Β) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ Έλσζε Δηαηξεηψλ «REALISCAPE
TYPORAMA - INTRAWAY ΔΠΔ» ηζνχηαη κε 0,90.
3)
Πποζυπινόρ ανάδοσορ ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
ππεξεζία «Έξςπνερ εθαπμογέρ ΣΠΔ για ηην πποώθηζη ηος θεμαηικού ηοςπιζμού ΒΑΑ
Γήμος Παηπέυν» αναδεικνύεηαι ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «SPACE HELLAS Α.Δ.», έλαληη
πνζνχ 158.199,20 €, ζςμπ/νος ΦΠΑ 24%, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ πιήξε, ζχκθσλε κε
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εληφο πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζα, θαη ζπγθεθξηκέλα:
Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Σιμή μονάδορ

Δηαιπεία «SPACE
HELLAS Α.Δ.»

Αλζξσπνκήλεο

20

2.300,00

46.000,00

Αλζξσπνκήλεο

15

2.300,00

34.500,00

Πξνκήζεηα 50.000 SMS (1 έηνο)

SMS

1

200,00

200,00

Πξνκήζεηα 120.000 e-mails (12
κήλεο) - 10.000 αλά κήλα

e-mail

1

600,00

600,00

Δίδορ
Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο
πξνψζεζεο ηεο Πάηξαο σο
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη
αιιειεπίδξαζεο επηζθεπηψλ
Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο
πηζηφηεηαο θαη επηβξάβεπζεο
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Δγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ησλ
πιαηθνξκψλ Πξνψζεζεο ηεο
Πάηξαο σο ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο
επηζθεπηψλ θαη Πηζηφηεηαο θαη
επηβξάβεπζεο.
Δθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ /
ρξεζηψλ ησλ πιαηθνξκψλ
Πξνψζεζεο ηεο Πάηξαο σο
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη
αιιειεπίδξαζεο επηζθεπηψλ θαη
Πηζηφηεηαο θαη επηβξάβεπζεο.
Πηινηηθή ιεηηνπξγία ησλ
Πιαηθνξκψλ
Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ θαη
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ δχν
πιαηθνξκψλ κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο
ιεηηνπξγίαο

Αλζξσπνκήλεο

2

2.300,00

4.600,00

Αλζξσπνκήλεο

2

2.300,00

4.600,00

Αλζξσπνκήλεο

5

2.300,00

11.500,00

Αλζξσπνκήλεο

1

2.300,00

2.300,00

5

2.300,00

11.500,00

5

1.800,00

9.000,00

ΣΜΥ

44

20,00

880,00

Καη' απνθνπή

1

1.900,00

1.900,00

Αλζξσπνκήλεο
ΣΜΥ

Παξαγσγή Πεξηερνκέλνπ
Πξνκήζεηα Wifi HotSpots
Πξνκήζεηα QR codes
Δγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε WiFi HotSpots
θαη QR codes

ΤΝΟΛΟ

127.580,00

ΦΠΑ 24%

30.619,20

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

158.199,20

Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην Βηβιίν IV
(άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
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