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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 114531/1221
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. –Τμήμα
Προμηθειών.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 978/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11379/2489/12.4.2019 εισήγηση της Δ/νης Διοικητικού Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 978/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης & αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων
(διεθνή) μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας»
με αριθμό συστήματος 70138 και αριθμό διακήρυξης ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019», για
δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας

Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070/1318/18.04.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά μέλη
της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 978/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 116ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης & αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή)
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» με αριθμό
συστήματος 70138 και αριθμό διακήρυξης ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11379/2489/12.4.2019 εισήγηση της Δ/νης Διοικητικού Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 163 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. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016).
3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) στο οποίο ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού,
του Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
4. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων, όπως
τροποποιήθηκε.
5. Το Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Δεκεμβρίου
2007 (L335) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
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 Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) σχετικά με «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
10.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (Α΄171), άρθρο 107 “Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147)”.
11.Την υπ΄ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
12.Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
13.Την υπ' αριθμ. οικ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» .
14.Την υπ’ αριθ.69923/876/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ 1018/Β/24-3-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας».
15.Την αριθμ. 92550/132/5-4-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας σχετικά με παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 1300/Β΄/13-04-2017).
16.Την αριθμ.69641/869/14-03-2017 απόφαση Περιφερειάρχη, περί ορισμού προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017.
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17.Την υπ’ αριθ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την αύξηση των χρηματικών

ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
18.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.
19.Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
20.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 και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
21.Την υπ. αριθμ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση 15-11-2018) (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019.
22.Την υπ’ αριθμ. 226/2018 (21η Συνεδρίαση 15-11-2018) (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα την παράγραφο 2.xi. στην οποία εγκρίνεται η αναγκαιότητα
διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019 των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.
23.Την αριθμ. 2085/11.01.2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους έως
20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη
δαπανών δακοκτονίας»
24.Το αριθ. πρωτ. 12067/161065/21.11.2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2019».
25.Την αριθ.πρωτ.3176/665/04-01-2019 (α/α 529/2019) (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε7Λ6-ΚΜΒ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών ΠΔΕ, «δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους των δαπανών του Προγράμματος
Δακοκτονίας 2019».
26.Το αριθμ. 13492/1021/15-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ
Ηλείας «Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης ανάδειξης εργολάβων δολωματικών ψεκασμών του
προγράμματος δακοκτονίας 2019».
27.Την αρ. 113/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης
και δαπάνης ποσού 469.108,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και έγκριση κατάρτισης των όρων
διενέργειας & συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή)
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».
28.Την αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019 διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού (με αριθμό
συστήματος 70138) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».
29.Το από 15-03-2019 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 70138) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Την 15η Μαρτίου 2019, ημέρα διαγωνισμού Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., η επιτροπή συνήλθε στα γραφεία της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει
τις προσφορές στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης.
Στην επιτροπή επιδόθηκαν, από την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, οκτώ (8) φάκελοι
προσφορών:
1. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/77774/1720/13-3-19,
2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/74108/1629/08-3-19,
3. Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78755/1735/14-3-19,
4. Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/78761/1736/14-3-19,
5. Νικολακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/77451/1717/13-3-19,
6. Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/76102/1684/12-3-19
7. Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/70976/1581/06-03-19
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8. Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/79124/1757/14-3-19.
Η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,
παράλληλα με την αποσφράγιση των φυσικών φακέλων των προσφορών. Στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τον εν λόγω
διαγωνισμό, υποβλήθηκαν εννέα (9) ηλεκτρονικές προσφορές, εκ των οποίων οι οκτώ (8) αντιστοιχούν στις
η
προσφορές των προαναφερόμενων οκτώ (8) φυσικών φακέλων, ενώ η ένατη (9 ) ηλεκτρονική προσφορά υποβλήθηκε
από την «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δεν
κατατέθηκε φυσικός φάκελος.
Για τις οκτώ (8) προσφορές που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσκομίστηκαν οι αντίστοιχοι φυσικοί
φάκελοι εντός τριών εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξη.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της Διακήρυξης Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Εγγύηση Συμμετοχής,
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
3. Πίνακας Ι του Παραρτήματος ΙΙ,
4. Άδεια κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων,
5. Άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων,
6. Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων,
7. Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,
8. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 2.4.3.8. της διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά (4), (5), (6) & (7) αφορούν στο προσωπικό των ψεκαστικών συνεργείων του Πίνακα Ι.
Κατά την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά», διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθμό 130386 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για τις Ομάδες 3 & 6
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά την αξιολόγηση της Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 2.4.3.8. της διακήρυξης, διαπιστώθηκε η αναγραφή
«15/11/2018» αντί του ορθού«15/11/2019».
Κατά την αξιολόγηση του Πίνακα Ι του Παραρτήματος ΙΙ της Ομάδας 3 και των ψεκαστικών συγκροτημάτων αυτών
(άδεια κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων,
Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων) διαπιστώθηκαν ασάφειες στα Νο 20 & Νο 27 ψεκαστικά συγκροτήματα.
Στο ψεκαστικό συγκρότημα Νο 20 αφορά στο Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων &
στο ψεκαστικό συγκρότημα Νο 27 αφορά στον κάτοχο του διπλώματος οδήγησης του γεωργικού ελκυστήρα ο οποίος
είναι γεννηθείς το 1952 και έχει ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
Τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 20 & Νο 27 της Ομάδας 3 χρήζουν διευκρινίσεων.
2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, με αριθμό 130383 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 5
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εν λόγω προσφορά πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3 της διακήρυξης.
3. Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, με αριθμό 130854 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 2 των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά την αξιολόγηση του Πίνακα Ι του Παραρτήματος ΙΙ και των ψεκαστικών συγκροτημάτων αυτών (άδεια
κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων, Πιστοποιητικό
Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων) διαπιστώθηκαν ασάφειες στα Νο 2, No 8, No 16, No 19, No 23 & No 25 ψεκαστικά
συγκροτήματα.
Στο Νο 2 δεν δηλώθηκε ψεκαστής ο κάτοχος του πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών
Φαρμάκων.
Στα Νο 8, No 16, No 19 & No 23 ψεκαστικά συγκροτήματα, δεν είναι ευανάγνωστα τα στοιχεία των διπλωμάτων
οδήγησης ούτε ηλεκτρονικά ούτε στα αντίγραφα που προσκομίστηκαν στο φυσικό φάκελο. Επιβεβαιώθηκαν τα
στοιχεία των ψεκαστικών συγκροτημάτων Νο 8 & No 19.
Το Νο 25 αφορά στο Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.
Τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 2, Νο 16, Νο 23 & Νο 25 χρήζουν διευκρινίσεων.

4. Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθμό 130647 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 8
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά την αξιολόγηση του Πίνακα Ι του Παραρτήματος ΙΙ και των ψεκαστικών συγκροτημάτων αυτών (άδεια
κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων, Πιστοποιητικό
Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής
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γεωργικών φαρμάκων) διαπιστώθηκαν ασάφειες στα Νο 3, No 15, No 33, No 36, No 37 & No 49 ψεκαστικά
συγκροτήματα.
Στο Νο 3 δεν αναρτήθηκε το Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων του ψεκαστή που
δηλώθηκε στον Πίνακα Ι, αλλά αναρτήθηκε διαφορετικό και το διαφορετικό πιστοποιητικό υπάρχει στο φυσικό
φάκελο (το πιστοποιητικό αυτό έχει αναρτηθεί και για το συγκρότημα 36, όπως έχει δηλωθεί στο σχετικό Πίνακα Ι).
Στο Νο 33 δεν δηλώθηκε ψεκαστής ο κάτοχος του πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών
Φαρμάκων.
Στα Νο 15, Νο 37 & Νο 49 ψεκαστικά συγκροτήματα, δεν είναι ευανάγνωστα τα στοιχεία των διπλωμάτων οδήγησης
ούτε ηλεκτρονικά ούτε στα αντίγραφα που προσκομίστηκαν στο φυσικό φάκελο. Επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία των
ψεκαστικών συγκροτημάτων Νο 15, Νο 37 & Νο 49.
Τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 3 & Νο 33 χρήζουν διευκρινίσεων.
5. Νικολακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, με αριθμό 130838 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 8
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά την αξιολόγηση του Πίνακα Ι του Παραρτήματος ΙΙ και των ψεκαστικών συγκροτημάτων αυτών (άδεια
κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων, Πιστοποιητικό
Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων) διαπιστώθηκαν ασάφειες στα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 1 (Πιστοποιητικό Γνώσεων
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων) & Νο 7 (κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος οδήγησης του
γεωργικού ελκυστήρα).
Τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 1 & Νο 7 χρήζουν διευκρινίσεων.

6. Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθμό 129135 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 3
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), διαπιστώθηκε ότι στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ, Α.
«Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍Ναι
●Όχι
Επέλεξε «όχι», ενώ από τη διακήρυξη απαιτείται και είναι δικαιολογητικό που απαιτείται να προσκομισθεί στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Κατά την αξιολόγηση του Πίνακας Ι του Παραρτήματος ΙΙ και των ψεκαστικών συγκροτημάτων αυτών (άδεια
κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων, Πιστοποιητικό
Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων) διαπιστώθηκε ότι στο ψεκαστικό συγκρότημα Νο 7 δεν είναι ευανάγνωστα τα στοιχεία του
διπλώματος οδήγησης ούτε ηλεκτρονικά ούτε στο αντίγραφο που προσκομίστηκε στο φυσικό φάκελο, όμως
επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία του.
7. Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου, με αριθμό 130080 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 7 των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εν λόγω προσφορά πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3 της διακήρυξης.
8. Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, με αριθμό 130843 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για τις Ομάδες 1 & 4
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά την αξιολόγηση του Πίνακα Ι του Παραρτήματος ΙΙ και των ψεκαστικών συγκροτημάτων αυτών (άδεια
κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων, Πιστοποιητικό
Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων) της Ομάδας 1ης διαπιστώθηκαν ασάφειες στα Νο 4, Νο 9, Νο 14 & Νο 19 ψεκαστικά
συγκροτήματα.
Στο Νο 4 ψεκαστικό συγκρότημα, δεν φαίνεται ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας γεωργικού ελκυστήρα, όμως
επιβεβαιώθηκε.
Το Νο 9 ψεκαστικό συγκρότημα, δεν έχει αναρτηθεί στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, στη θέση του έχει αναρτηθεί το
συγκρότημα 10 (το συγκρότημα Νο 10 έχει αναρτηθεί δύο φορές στη θέση του Νο 9 και στη θέση του Νο 10,
αποτυπώνεται και στο έγγραφο του συστήματος «Υποφάκελος: Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»,
στο οποίο αποτυπώνονται τα υποβληθέντα έγγραφα). Στο φυσικό φάκελο υπάρχουν τα δικαιολογητικά του
ψεκαστικού συγκροτήματος Νο 9.
Τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 4, Νο 14 & Νο 19 αφορά στα διπλώματα οδήγησης γεωργικών ελκυστήρων. Στα Νο 4
& Νο 14 δεν είναι ευανάγνωστα τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης ούτε ηλεκτρονικά ούτε στα αντίγραφα
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που προσκομίστηκαν στο φυσικό φάκελο, όμως επιβεβαιώθηκαν. Στο Νο 19 ο κάτοχος του διπλώματος
οδήγησης του γεωργικού ελκυστήρα είναι γεννηθείς το 1951 και έχει συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας του.
Τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 9 & Νο 19 χρήζουν διευκρινίσεων.
Κατά την αξιολόγηση του Πίνακα Ι του Παραρτήματος ΙΙ και των ψεκαστικών συγκροτημάτων αυτών (άδεια
κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων,
Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων) της Ομάδας 4ης διαπιστώθηκαν ασάφειες στα Νο 2, Νο 11, Νο
12, Νο 14, Νο 28, Νο 29 & Νο 31 ψεκαστικά συγκροτήματα.
Στο ψεκαστικό συγκρότημα Νο 2 δεν είναι αναρτημένο το δίπλωμα οδήγησης, υπάρχει όμως στο φυσικό
φάκελο.
Στο ψεκαστικό συγκρότημα Νο 11 δεν είναι ευανάγνωστα τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης του γεωργικού
ελκυστήρα, όμως επιβεβαιώθηκαν.
Στο ψεκαστικό συγκροτήματα Νο 12, αφορά στον κάτοχο διπλώματος οδήγησης του γεωργικού ελκυστήρα.
Στα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 14 & Νο 31, δεν φαίνονται οι κάτοχοι στην άδεια κυκλοφορίας του
γεωργικού ελκυστήρα, όμως επιβεβαιώθηκαν.
Στο ψεκαστικό συγκροτήματα Νο 28, αφορά στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας του γεωργικού ελκυστήρα.
Στο ψεκαστικό συγκρότημα Νο 29 ο κάτοχος του διπλώματος οδήγησης του γεωργικού ελκυστήρα είναι
γεννηθείς το 1950 και έχει συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας του.
Τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 2, Νο 12, Νο 28 & Νο 29 χρήζουν διευκρινίσεων.
9. «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ», με αριθμό 130404 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ.
Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μόνο το καταστατικό σύστασης της εταιρείας (1/12/1999) και το έγγραφο του
συστήματος «Υποφάκελος: Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά», στο οποίο αποτυπώνονται τα
υποβληθέντα έγγραφα.
Η εν λόγω προσφορά δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3 της διακήρυξης.
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι ευανάγνωστα τα στοιχεία των διπλωμάτων οδήγησης και των αδειών
κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, η επιτροπή αναζήτησε τα εν λόγω στοιχεία από το Τμήμα Εγγείων
Βελτιώσεων της υπηρεσίας, για την επιβεβαίωσή τους. Αναζήτηση στοιχείων για Πιστοποιητικά Γνώσεων
Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, έγιναν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται:
1) την απόρριψη της προσφοράς της «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με αριθμό 130404 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, διότι
δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3 της διακήρυξης.
2) την αποδοχή και τη συνέχιση της διαδικασίας, για τις προσφορές (i) της κας Βασιλοπούλου Παναγιώτας
του Ανδρέα, με αριθμό 130383 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 5 και (ii) του κ. Πατσή
Γεωργίου του Αντωνίου, με αριθμό 130080 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 7.
3) σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και
δικαιολογητικών», την αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β ) Απόφαση «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» και την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (αριθ. πρωτ. 949/13-2-2018) της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπους Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», καλούμε τους προσφέροντες όπως
διευκρινίσουν ή συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει στα «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά», όπως ακολουθεί:
α) από τον προσφέροντα κ. Παπαναγιώτου Νικόλαο του Παναγιώτη, με αριθμό 129135 ηλεκτρονικής
προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 3, όπως διευκρινιστεί το πεδίο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), ΜΕΡΟΣ ΙΙ, Α. «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» ε) Ο οικονομικός
φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή
να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν».
β) από τον προσφέροντα κ. Αγγελόπουλο Ιωάννη του Φωτίου, με αριθμό 130386 ηλεκτρονικής προσφοράς
ΕΣΗΔΗΣ, όπως διευκρινιστεί η αναγραφή της ημερομηνίας στην Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2.4.3.8. της
διακήρυξης) και για την Ομάδα 3, όπως δοθούν διευκρινίσεις για τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 20 & Νο 27
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και όπως υποβληθούν τα σχετικά έντυπα (οι συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με τα
οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης
συνεργείων, σύμφωνα με την επισήμανση Α της παρ. 2.4.3. της διακήρυξης) των συγκεκριμένων
συγκροτημάτων.
γ) από τον προσφέροντα κ. Κόλλια Ανδρέα του Βασιλείου, με αριθμό 130854 ηλεκτρονικής προσφοράς
ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 2, όπως δοθούν διευκρινίσεις για τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 2, Νο 16, Νο 23 &
Νο 25 και όπως υποβληθούν τα σχετικά έντυπα (οι συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με
τα οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης
συνεργείων, σύμφωνα με την επισήμανση Α της παρ. 2.4.3. της διακήρυξης) των συγκεκριμένων
συγκροτημάτων.
δ) από την προσφέροντα κα. Νικολακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, με αριθμό 130838 ηλεκτρονικής
προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 8, όπως δοθούν διευκρινίσεις για τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 1 &
Νο 7 και όπως υποβληθούν τα σχετικά έντυπα (οι συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με
τα οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης
συνεργείων, σύμφωνα με την επισήμανση Α της παρ. 2.4.3. της διακήρυξης) των συγκεκριμένων
συγκροτημάτων.
ε) από τον προσφέροντα κ. Μπαλοδήμο Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθμό 130647 ηλεκτρονικής
προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 8, όπως δοθούν διευκρινίσεις για τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 3 &
Νο 33 και όπως υποβληθούν τα σχετικά έντυπα (οι συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με
τα οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης
συνεργείων, σύμφωνα με την επισήμανση Α της παρ. 2.4.3. της διακήρυξης) των συγκεκριμένων
συγκροτημάτων.
στ)
από την προσφέροντα κ. Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, με αριθμό 130843 ηλεκτρονικής
προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 1 όπως δοθούν διευκρινίσεις για τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 9 & Νο
19, για την Ομάδα 4 όπως δοθούν διευκρινίσεις για τα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 2, Νο 12, Νο 28 & Νο 29,
και όπως υποβληθούν τα σχετικά έντυπα (οι συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με τα
οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης
συνεργείων, σύμφωνα με την επισήμανση Α της παρ. 2.4.3. της διακήρυξης) των συγκεκριμένων
συγκροτημάτων.
Παρακαλούνται οι προσφέροντες όπως υποβάλλουν τις διευκρινίσεις τους, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης του παρόντος. Οι διευκρινίσεις να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και σε φυσικό φάκελο εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή».
30.Το από 11-04-2019 2o πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών

του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 70138) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Την 11η Απριλίου 2019, ημέρα διαγωνισμού Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., η επιτροπή συνήλθε στα γραφεία της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να αξιολογήσει τις
διευκρινίσεις που ζητήθηκαν με το από 28 Μαρτίου 2019 Πρακτικό Αποσφράγισης & Αξιολόγησης της ίδιας
επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3.1.1. της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης.
Στην επιτροπή επιδόθηκαν, από την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, τρεις (3)
φάκελοι των συμμετεχόντων, με διευκρινίσεις για τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»:
1.Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/104938/2287/05-04-19,
2.Νικολακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/104935/2286/05-04-19,
3.Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/99744/2189/02-04-19.
Η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των διευκρινίσεων των εγγράφων ή δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παράλληλα με την αποσφράγιση των φυσικών φακέλων.
Ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ υπέβαλαν διευκρινίσεις οι
παρακάτω:
1. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθμό 130386 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για τις Ομάδες
3 & 6 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, με αριθμό 130854 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 2
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
3. Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθμό 130647 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Νικολακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, με αριθμό 130838 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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5. Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθμό 129135 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 3 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
6. Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, με αριθμό 130843 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για τις Ομάδες
1 & 4 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης «η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016».
Η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθμό 130386 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για τις
Ομάδες 3 & 6 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διευκρίνιση που υποβλήθηκε και αφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 2.4.3.8. της διακήρυξης, γίνεται
αποδεκτή γιατί είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «συμπλήρωση – αποσαφήνιση
πληροφοριών και δικαιολογητικών» και την αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β 1924) Απόφαση «τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
Η διευκρίνιση που υποβλήθηκε και αφορά στα ψεκαστικά συγκροτήματα Νο 20 & Νο 27 της Ομάδας 3 δεν
γίνεται αποδεκτή, διότι σε ότι αφορά α) το ψεκαστικό συγκρότημα Νο 20, στις Υπεύθυνες Δηλώσεις
συνεργασίας του ιδιοκτήτη γεωργικού ελκυστήρα, εξοπλισμού και ψεκαστή του ψεκαστικού συγκροτήματος, δεν
ταυτίζονται τα στοιχεία του δηλούντα με το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντα και επιπλέον δεν υποβλήθηκε η
συνεργασία του οδηγού του ψεκαστικού συγκροτήματος, και β) για το ψεκαστικό συγκρότημα Νο 27 δεν
υποβλήθηκε η συνεργασία του ψεκαστή του ψεκαστικού συγκροτήματος.
Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6. «Λόγοι αποκλεισμού» της Διακήρυξης «η αναθέτουσα αρχή με βάση τα
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
«γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 & θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά
που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης».
Η προσφορά του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη, αφορούσε στις παρεχόμενες υπηρεσίες στις Ομάδες 3 & 6. Με την
υποβολή των διευκρινίσεων, η προσφορά του πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3 της διακήρυξης για την
Ομάδα 6.
2. Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, με αριθμό 130854 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την Ομάδα 2
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διευκρίνιση που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «συμπλήρωση
– αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» και την αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β 1924)
Απόφαση «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
3. Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθμό 130647 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διευκρίνιση που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «συμπλήρωση
– αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» και την αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β 1924)
Απόφαση «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
4. Νικολακοπούλου Δήμητρα του Γεωργίου, με αριθμό 130838 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διευκρίνιση που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «συμπλήρωση
– αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» και την αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β 1924)
Απόφαση «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
5. Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθμό 129135 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 3 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διευκρίνιση που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «συμπλήρωση
– αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών», την αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β 1924) Απόφαση
«τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» και την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (αριθ.
πρωτ. 949/13-2-2018) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπους Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».
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6. Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, με αριθμό 130843 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για τις
Ομάδες 1 & 4 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η διευκρίνιση που υποβλήθηκε είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «συμπλήρωση
– αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» και την αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β 1924)
Απόφαση «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
και το από 28 Μαρτίου 2019 Πρακτικό Αποσφράγισης & Αξιολόγησης,
εισηγείται:
1) την απόρριψη της προσφοράς του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Φωτίου, για την Ομάδα 3 διότι οι
διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3 της με αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης.
2) την αποδοχή και τη συνέχιση της διαδικασίας, με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για τις
προσφορές
(i) της κας Πένταρη Αναστασίας του Παναγιώτη, για τις Ομάδες 1 & 4,
(ii) του κ. Κόλλια Ανδρέα του Βασιλείου, για την Ομάδα 2,
(iii)
του κ. Παπαναγιώτου Νικολάου του Παναγιώτη, για την Ομάδα 3,
(iv)
της κας Βασιλοπούλου Παναγιώτας του Ανδρέα, για την Ομάδα 5,
(v) του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Φωτίου, για την Ομάδα 6,
(vi)
του κ. Πατσή Γεωργίου του Αντωνίου, για την Ομάδα 7,
(vii)
του κ. Μπαλοδήμου Αντώνιου του Ευσταθίου, για την Ομάδα 8 και
(viii) της κας Νικολακοπούλου Δήμητρας του Γεωργίου, για την Ομάδα 8.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε στην έγκριση:
Του από 15-03-2019 και από 11-04-2019 πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών της αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019
διακήρυξης (Α/Α συστήματος 70138), του Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, «Ανάδειξη εργολάβων
για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» προϋπολογισμού
469.108,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με το οποίο η επιτροπή διενέργειας – αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού που εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των προφορών όπως παρακάτω :
 της κας Πένταρη Αναστασίας του Παναγιώτη, για τις Ομάδες 1 & 4,
 του κ. Κόλλια Ανδρέα του Βασιλείου, για την Ομάδα 2,
 του κ. Παπαναγιώτου Νικολάου του Παναγιώτη, για την Ομάδα 3,
 της κας Βασιλοπούλου Παναγιώτας του Ανδρέα, για την Ομάδα 5,
 του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Φωτίου, για την Ομάδα 6,
 του κ. Πατσή Γεωργίου του Αντωνίου, για την Ομάδα 7,
 του κ. Μπαλοδήμου Αντώνιου του Ευσταθίου, για την Ομάδα 8 και
 της κας Νικολακοπούλου Δήμητρας του Γεωργίου, για την Ομάδα 8.
Β. την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διότι δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3 της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης, σύμφωνα με
το σκεπτικό του από 15-03-2019 πρακτικού.
Γ. την απόρριψη της προσφοράς του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Φωτίου, για την Ομάδα 3 διότι οι
διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3 της με αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης, σύμφωνα με το σκεπτικό του από 11-04-2019 πρακτικού.
Δ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για τις
Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
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με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11379/2489/12.4.2019 εισήγηση της Δ/νης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Προμηθειών.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τα από 15-03-2019 και από 11-04-2019 πρακτικά διενέργειας – αποσφράγισης και
αξιολόγησης

των

δικαιολογητικών

συμμετοχής

–

τεχνικών

προσφορών

της

αρ.

ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019 διακήρυξης (Α/Α συστήματος 70138), του Ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
έτους

2019

στην

Περιφερειακή

Ενότητα

Ηλείας»

προϋπολογισμού

469.108,20

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Και αναλυτικότερα εγκρίνει ως ακολούθως όπως εισηγείται η επιτροπή διενέργειας –
αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού:
i. Αποδέχεται τις προσφορές όπως παρακάτω :









της κας Πένταρη Αναστασίας του Παναγιώτη, για τις Ομάδες 1 & 4,
του κ. Κόλλια Ανδρέα του Βασιλείου, για την Ομάδα 2,
του κ. Παπαναγιώτου Νικολάου του Παναγιώτη, για την Ομάδα 3,
της κας Βασιλοπούλου Παναγιώτας του Ανδρέα, για την Ομάδα 5,
του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Φωτίου, για την Ομάδα 6,
του κ. Πατσή Γεωργίου του Αντωνίου, για την Ομάδα 7,
του κ. Μπαλοδήμου Αντώνιου του Ευσταθίου, για την Ομάδα 8 και
της κας Νικολακοπούλου Δήμητρας του Γεωργίου, για την Ομάδα 8.

ii. Απορρίπτει

την

προσφορά

της

εταιρείας

«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

–

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
διότι δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3 της με αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης, σύμφωνα με το σκεπτικό του από 15-032019 πρακτικού.
iii. Απορρίπτει την προσφορά του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Φωτίου, για την Ομάδα 3
διότι οι διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3 της με
αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης, σύμφωνα με το σκεπτικό του από
11-04-2019 πρακτικού.
iv. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, για τις Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του έργου.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας
Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος

