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ΚΟΙΝ.:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1782/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 217576/4940/19-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1782/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού 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, 2. ανάδειξη οριστικών αναδόχων και 3. έγκριση διάθεσης
πίστωσης και δαπάνης συνολικού ποσού 463.474,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για
την εκτέλεση των συμβάσεων που θα προκύψουν με τους οριστικούς αναδόχους του διαγωνισμού»,
για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 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
24η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, 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, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος
Σπύρος-Γιάννης, για το 1ο 2ο και 93ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1782/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 72ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «1.
Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
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, 2. ανάδειξη
οριστικών αναδόχων και 3. έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης συνολικού ποσού 463.474,02
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των συμβάσεων που θα προκύψουν με
τους οριστικούς αναδόχους του διαγωνισμού».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 217576/4940/19-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, 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» .
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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.
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).
30.
Το από 11-04-2019 2o πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 70138).
31. Την αρ. 978/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση πρακτικού
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
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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».
32.
Το γεγονός ότι κατά των πρώτη φάση του διαγωνισμού δεν υπεβλήθη καμία προδικαστική προσφυγή.
33.
Την αριθμ. 131857/2854/13-05-2019 έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Ηλείας για
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
34.
Το από 14-05-2019 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 70138).
35. Την αρ. 1228/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «1.Έγκριση πρακτικού
διενέργειας – αποσφράγισης & αξιολόγησης των οικονομικών 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 και 2. έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του
προγράμματος δακοκτονίας 2019 στους προσωρινούς μειοδότες του ανωτέρω διαγωνισμού».
36.
Το γεγονός ότι κατά την δεύτερη φάση του διαγωνισμού δεν υπεβλήθη καμία προδικαστική προσφυγή.
37.
Την αριθμ. 167722/167722/3691/05-06-2019 έγγραφό μας που ειδοποιεί τους συμμετέχοντες για την
αποστολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
38.
Το από 21-06-2019 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 70138), στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
«Με την αριθ. 113/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
ΩΗΟ67Λ6-ΑΦ8), συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 70138, για την ανάδειξη αναδόχων
δολωματικών ψεκασμών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2019, αποτελούμενη από τους:
1) Στέργιου Βασιλική, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., τακτικό μέλος, ως πρόεδρος.
2) Παπαδοπούλου Αθανασία, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., τακτικό μέλος,
3) Βελλόπουλος Δημήτριος, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., τακτικό μέλος.
Την 21η Ιουνίου 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 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, οι οποίοι με την αριθ.
1228/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκαν ως προσωρινοί μειοδότες.
Στην επιτροπή επιδόθηκαν, από την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, επτά (7)
φάκελοι προσφορών:
1. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθ. πρωτ. 185515/4178/20-06-2019,
2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, με αριθ. πρωτ. 185525/4181/20-06-2019,
3. Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, με αριθ. πρωτ. 184897/4168/20-06-2019,
4. Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθ. πρωτ. 184862/4167/20-06-2019,
5. Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ. 178917/3972/13-06-2019
6. Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου, με αριθ. πρωτ. 181685/4043/18-06-2019
7. Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ. 184245/4134/20-06-2019.
Η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, παράλληλα με την
αποσφράγιση των φυσικών φακέλων οι οποίοι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξη.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης –
Δικαιολογητικά κατακύρωσης» και των παραγράφων 2.2.3 «Λόγοι αποκλεισμού», 2.2.4 «Καταλληλότητα
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5.2 «Αποδεικτικά μέσα», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Ποινικό μητρώο (παρ. 2.2.3.1),
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (παρ. 2.2.3.2),
3. Πιστοποιητικό/κά ασφαλιστικής ενημερότητας (παρ. 2.2.3.2),
4. Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου (οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης- κύριας & επικουρικής) (παρ. 2.2.5.2
Β.1β),
5. Πιστοποιητικό/κά πτώχευσης - εξυγίανσης, αναγκαστικής διαχείρισης (παρ. 2.2.3.3 β),
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6. Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις του αναδόχου (άρθρο 18 παρ. 2 και άρθρο 74 του ν. 4412/2016) (παρ. 2.2.3.3
α, παρ. 2.2.3.8),
7. Πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων ή Ένορκη Βεβαίωση (παρ. 2.2.3.2 γ),
8. Βεβαίωση / άδεια άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια διοικητική αρχή ή πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου (παρ. 2.2.4).
9. Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης.
Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθμό 130386 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 6 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω (1) έως (8) δικαιολογητικά της παρ. 3.2.
Δεν έχει υποβληθεί η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, με αριθμό 130383 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για
την Ομάδα 5 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω (1) έως (8) δικαιολογητικά της παρ. 3.2.
Δεν έχει υποβληθεί η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
3. Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, με αριθμό 130854 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 2 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω (1), (2), (5), (6), (7), (8) δικαιολογητικά της παρ. 3.2..
Δεν έχει υποβληθεί η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
Σε ότι αφορά στην υπεύθυνη δήλωση (4),στην οποία αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές, αναγράφεται
ότι «ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο οφείλω να καταβάλλω εισφορές είναι ο ΕΦΚΑ (πρώην
ΟΑΕΕ)». Ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ – πρώην ΙΚΑ
& ΕΦΚΑ – πρώην ΟΓΑ, δεν έχει υποβληθεί ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ, όπως
δηλώνεται.
4. Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθμό 130647 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για
την Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έχουν υποβληθεί τα τα ανωτέρω (1) έως (8) δικαιολογητικά της παρ. 3.2..
Δεν έχει υποβληθεί η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
Σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά (2) φορολογική ενημερότητα, (3) ασφαλιστική ενημερότητα, (5)
πιστοποιητικά πτώχευσης – εξυγίανσης & αναγκαστικής διαχείρισης και (8) πιστοποιητικό επιμελητηρίου,
έχουν ημερομηνία έκδοσης πέραν των 2 μηνών, όπως ορίζεται στην παρ. 3.2 της Διακήρυξης, και για την
φορολογική ενημερότητα έχει λήξει η ισχύς της.
5. Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθμό 129135 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για
την Ομάδα 3 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω (1) έως (9) δικαιολογητικά της παρ. 3.2.
Αλλά τα πιστοποιητικά του πρωτοδικείου πτώχευσης – εξυγίανσης & αναγκαστικής διαχείρισης έχουν
ημερομηνία έκδοσης πέραν των 2 μηνών, όπως ορίζεται στην παρ. 3.2 της Διακήρυξης.
6. Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου, με αριθμό 130080 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για την
Ομάδα 7 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω (1) έως (8) δικαιολογητικά της παρ. 3.2.
Δεν έχει υποβληθεί η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
7. Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, με αριθμό 130843 ηλεκτρονικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ, για τις
Ομάδες 1 & 4 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω (1) έως (9) δικαιολογητικά της παρ. 3.2.
Παρακαλούνται οι προσωρινοί ανάδοχοι όπως υποβάλλουν συμπληρωματικά, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης του παρόντος:
Α. την καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την παρ. 3.2 της
Διακήρυξης:






Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου,
Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα,
Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου,
Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου,
Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου.

Β. όπως διευκρινιστεί, από τον κ. Κόλλια Ανδρέα, η ασφαλιστική ενημερότητα που προσκομίστηκε σε σχέση με
τον ασφαλιστικό φορέα που δηλώθηκε στην υπεύθυνη δήλωση.
Γ. όπως υποβληθούν, από τους κ.κ. Μπαλοδήμο Αντώνιο & Παπαναγιώτου Νικόλαο, επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, τα οποία έχουν εκδοθεί πέραν των 2 μηνών, όπως ορίζεται
στην παρ. 3.2 της Διακήρυξης.
Τα συμπληρωματικά στοιχεία όπως υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.»
ο

39. Το από 17-07-2019 2 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 70138) στο οποίο αναφέρονται
τα εξής :
«Με την αριθ. 113/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
ΩΗΟ67Λ6-ΑΦ8), συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 70138, για την ανάδειξη αναδόχων
δολωματικών ψεκασμών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2019, αποτελούμενη από τους:
1) Στέργιου Βασιλική, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., τακτικό μέλος , ως πρόεδρος
2) Βελλόπουλος Δημήτριος, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., τακτικό μέλος,
3) Πρασσά Χαρά, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., αναπληρωματικό μέλος.
Την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα διαγωνισμού Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η επιτροπή συνήλθε στα γραφεία της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να αποσφραγίσει και να
αξιολογήσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, τα οποία
ζητήθηκαν με το από 02.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 3.2 της με αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης.
Στην επιτροπή επιδόθηκαν, από την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, έξι (6)
φάκελοι προσφορών:
1. Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/206059/4679/9-7-19,
2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, με αριθ. πρωτ ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/206064/4680/9-7-19,
3. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, με αριθ. πρωτ ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/206071/4681/9-7-19,
4. Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/208685/4752/11-7-19,
5. Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/212274/4833/15-7-19,
6. Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/213781/4862/16-7-19.
Η επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, παράλληλα με την
αποσφράγιση των φυσικών φακέλων οι οποίοι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξη.
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Κατά την αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμφωνα με την παράγραφο
3.2 της διακήρυξης «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
 Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου, για την Ομάδα 7 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υποβλήθηκε η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
 Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, για την Ομάδα 5 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υποβλήθηκε η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
 Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, για την Ομάδα 6 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υποβλήθηκε η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
 Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, για την Ομάδα 3 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά ( πιστοποιητικά πρωτοδικείου πτώχευσης – εξυγίανσης & αναγκαστικής
διαχείρισης), σύμφωνα με την παρ. 3.2 της διακήρυξης.
 Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, για την Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υποβλήθηκε η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης».
Υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά
πτώχευσης – εξυγίανσης & αναγκαστικής διαχείρισης και επιμελητηρίου), σύμφωνα με την παρ. 3.2 της
διακήρυξης.
 Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, για την Ομάδα 2 των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υποβλήθηκε η καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» και η υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώθηκε ο
ασφαλιστικός φορέας στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το από 2 Ιουλίου 2019 Πρακτικό της, εισηγείται θετικά για
την κατακύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2019», στους:
 Πένταρη Αναστασία του Παναγιώτη, για τις Ομάδες 1 & 4 των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 Κόλλιας Ανδρέας του Βασιλείου, για την Ομάδα 2 των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 Παπαναγιώτου Νικόλαος του Παναγιώτη, για την Ομάδα 3 των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 Βασιλοπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, για την Ομάδα 5 των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 Αγγελόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, για την Ομάδα 6 των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 Πατσής Γεώργιος του Αντωνίου, για την Ομάδα 7 των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 Μπαλοδήμος Αντώνιος του Ευσταθίου, για την Ομάδα 8 των παρεχόμενων υπηρεσιών,
και τη συνέχιση της διαδικασίας με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων του Προγράμματος Δακοκτονίας
2019, της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/07.02.2019 Διακήρυξης».
Κατόπιν των ανωτέρω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε στην :
1. Έγκριση του από 21-06-2019 και 17-07-2019 1ου & 2ου πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019 διακήρυξης
(Α/Α συστήματος 70138), του Ηλεκτρονικού ανοικτού 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 τα οποία η επιτροπή εισηγείται την οριστική κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους οριστικούς μειοδότες, όπως παρακάτω:
Τιμή κατακύρωσης ανά
Συμβατική
προστατευόμενο
αξία (€)
Ομάδα
/
ελαιόδεντρο, (€)
Αριθμός
/
ανά
α/α
προστατευόμενα
Προσφέρων
/
ανά
ομάδα
Προσφοράς
ομάδα
ελαιόδεντρα
(προϋπολογισμός
(χωρίς
ομάδας €)
ΦΠΑ)
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Ομάδα 1 / 591.000
1.

130843
Ομάδα 4 / 642.000

2.

130854

Ομάδα 2 / 372.000

3.

129135

Ομάδα 3 / 525.000

4.

130383

Ομάδα 5 / 396.000

5.

130386

Ομάδα 6 / 471.000

6.

130080

7.

130647

0,037
ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (65.601)
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
0,037
(71.262)
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ 0,037
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(29.637)
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΑΝΔΡΕΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ

65.601,00
71.262,00

29.637,00

0,037
(58.275)

58.275,00

0,037
(29.304)

29.304,00

0,037
(34.854)

34.854,00

Ομάδα 7 / 306.000

ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,037
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(33.966)

33.966,00

Ομάδα 8 / 831.000

ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

87.255,00

του

0,035
(87.255)

2.Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την ανάδειξη αναδόχων εργολάβων ψεκασμού μέχρι
του ποσού των 463.474,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α στο πλαίσιο 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 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας έτους 2019.
3. Στην εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους έχει
αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης.
Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ.3176/665/04-01-2019 (α/α 529/2019) (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε7Λ6-ΚΜΒ)
Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ΠΔΕ, «δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης».

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
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
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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.: 217576/4940/19-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τα από 21-06-2019 και 17-07-2019 1ου & 2ου πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-022019 διακήρυξης (Α/Α συστήματος 70138), του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, «Ανάδειξη
εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
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προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας», προϋπολογισμού 469.108,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τα
οποία η επιτροπή εισηγείται την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους
οριστικούς μειοδότες, όπως παρακάτω:

Αριθμός
α/α
Προσφοράς

Ομάδα /
προστατευόμενα
ελαιόδεντρα

Ομάδα 1 / 591.000
1.

130843
Ομάδα 4 / 642.000

2.

130854

Ομάδα 2 / 372.000

Προσφέρων

ΠΕΝΤΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΑΝΔΡΕΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΦΩΤΙΟΥ

Τιμή κατακύρωσης ανά
προστατευόμενο
ελαιόδεντρο, (€)
/ ανά ομάδα
(προϋπολογισμός
ομάδας €)

Συμβατική
αξία (€)
/ ανά
ομάδα
(χωρίς
ΦΠΑ)

0,037
(65.601)

65.601,00

0,037
(71.262)

71.262,00

0,037
(29.637)

29.637,00

0,037
(58.275)

58.275,00

0,037
(29.304)

29.304,00

0,037
(34.854)

34.854,00

3.

129135

Ομάδα 3 / 525.000

4.

130383

Ομάδα 5 / 396.000

5.

130386

Ομάδα 6 / 471.000

6.

130080

Ομάδα 7 / 306.000

ΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

0,037
(33.966)

33.966,00

7.

130647

Ομάδα 8 / 831.000

ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

0,035
(87.255)

87.255,00

2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης και πληρωμή δαπάνης για την ανάδειξη αναδόχων εργολάβων
ψεκασμού μέχρι του ποσού των 463.474,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α στο πλαίσιο
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
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας έτους 2019.
3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που
θα προκύψουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ.
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Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74
για την σύναψη σύμβασης.
Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ.3176/665/04-01-2019 (α/α 529/2019) (ΑΔΑ:
ΨΟ7Ε7Λ6-ΚΜΒ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ΠΔΕ, «δέσμευσης πίστωσης για την
πληρωμή της δαπάνης».
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 της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

