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ΠΡΟΣ:

Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2526/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 347006/20330/15-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2526/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Νο2 πρακτικού (Οικονομικών προσφορών) του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια : «Εκσυγχρονισμός
Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678,
συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π.Μεσολογγίου, σήμερα την 05η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, στην Ι.Π. Μεσολογγίου
(Κύπρου 1- Διοικητήριο), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική Τσούμα,
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2526/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
του Νο2 πρακτικού (Οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την προμήθεια : «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 347006/20330/15-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 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. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η
επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί
προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. 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.
8. 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».
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
10. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό
του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», αντικαταστάθηκε
το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών».
12. Με την υπ’ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, γίνεται η επικύρωση των
αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019, με την
οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που
αναλαμβάνουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή
Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση
του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, όρισε τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Με την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)». Με την
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υπ’ αριθ.274705/3714/19.9.2019 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
14. Με την υπ’ αριθ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 15.11.2018) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο, «Εγκρίνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ.
2433/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παναγιώτη
Μπράμου». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθ.
265933/28.12.2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Με την απόφαση 39/2019 (5η Συνεδρίαση στις 12.3.2019), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την
Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας». Η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 56584/20.3.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση 53/2019 (6η Συνεδρίαση στις 22.4.2019), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Β’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της
Περιφέρειας». Η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
96119/7.5.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με
την απόφαση 112/2019 (8η Συνεδρίαση στις 17.7.2019), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Γ’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας». Η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 159010/7.8.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση 124/2019 (9η Συνεδρίαση στις 7.8.2019), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Δ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της
Περιφέρειας». Η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
180154/27.8.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15. Την υπ’ αριθ. 159/28-12-2016 (ΑΔΑ:6ΙΩΡ7Λ6-Χ89) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
η οποία :1) Αποδέχεται την υπ αριθ. πρτ. 5282/29-11-2016 απόφασης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ5002678 στο σύνολο της, 2) Τροποποιεί και συμπληρώνει την
υπ αριθ 127/2016 (ΑΔΑ 73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 προκειμένου να
συμπεριλάβει την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» πράξη που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΑΔΑ ΩΥ8Ο7Λ6ΡΥΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 5002678. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας 1.815.000,00 € έχει ενταχθεί στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο 2016ΕΠ00110096, 3)
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης για την υλοποίηση της προμήθειας
«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με Κωδικό
ΟΠΣ5002678 ποσού 1.815.000,00€, 4) Η προμήθεια «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 1.815.000,00 € θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό
διαγωνισμό άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412-2016».
16. Την υπ αριθμ. 2703/13/7/2018 Διατύπωση θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και τη
διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής
Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ΑΑ1 της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής
Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ «5002678», συνολικού προϋπολογισμού
«1.815.000,00€ ».
17. Την υπ αριθμ. 1452/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) και κατάρτιση των
όρων διακήρυξης για την προμήθεια :«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και την έγκριση των επισυναπτόμενων τευχών του διαγωνισμού.
18. Την υπ αριθ. 240293/11018/3-8-2018 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των
ορίων (διεθνή) και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής
Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού
1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
19. Το Νο1/6-11-2018 πρακτικό (Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού.
20. Την υπ αριθ. 2577/21-11-2018(ΑΔΑ:6ΣΧ37Λ6-ΝΡΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα έγκριση του Νο 1 πρακτικού (Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών προσφορών) της
Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή)
για την προμήθεια: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με
Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ » ήτοι την
αποδοχή των προσφορών των κάτωθι συμμετεχόντων:
Α/Α
21. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
EΛΕΚΤΡΟΜΕΚ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
22. 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 109906
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΔΑ: 64807Λ6-Ψ5Λ
ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
110727
ΕΥΘΥΝΗΣ
24. 3 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
108683
για την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας δηλαδή το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
25. Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1284/3-12-2018 Προδικαστική Προσφυγή της συμμετέχουσας εταιρείας «ΕΥΡ.
ΗΛΕΚ. Ε.Π.Ε.» κατά της 2577/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
τον ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων (διεθνή) για την προμήθεια: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος
Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού
1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
26. Την υπ αριθμ. 98/24-01-2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία δέχεται την
Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει την 2577/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας κατά το μέρος που έκανε αποδεκτούς, επί του δημοσίου διαγωνισμού «Εκσυγχρονισμός Συστήματος
Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (Διακήρυξη 240293/11018/03.08.2018), τους
(υπο)φάκελους «Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών» αφενός του Γεώργιου Καλογιάννη του
Δημητρίου με διακριτικό τίτλο «ECOPHOS» και αφετέρου της «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.».
27. Την από 4-02-2019 επιστολή της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προς την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας περί συμμόρφωσης της ΠΔΕ με την υπ αριθ.98/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.’’, ενόψει του άρθρου 367 του
ν.4412/2016 που προβλέπει ότι ‘’οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της
Α.Ε.Π.Π.’’.
28. Την από 7/2/2019 αίτηση του Γεώργιου Καλογιάννη του Δημητρίου με διακριτικό τίτλο «ECOPHOS» ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών για την Αναστολή Εκτέλεσης της υπ αρ. 98/24-01-2019 Απόφασης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
29. Την Ν13/12-04-2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών περί απόρριψης της από 7/2/2019 αίτησης του
Γεώργιου Καλογιάννη του Δημητρίου με διακριτικό τίτλο «ECOPHOS» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
περί Αναστολής Εκτέλεσης της υπ αρ. 98/24-01-2019 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π.
30. Την από 13-06-2019 αίτηση του Γεώργιου Καλογιάννη του Δημητρίου με διακριτικό τίτλο «ECOPHOS» ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών για την Ακύρωση της υπ αρ. 98/24-01-2019 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
31. Το αριθ. 238250/14950/07-08-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου προς τη Νομική Υπηρεσία της ΠΔΕ, με το οποίο ζήτησε την έκδοση γνωμοδότησης της
Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με το εάν η από 13-06-2019 αίτηση του Γεώργιου Καλογιάννη του Δημητρίου με
διακριτικό τίτλο «ECOPHOS» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών για την Ακύρωση της υπ αρ. 98/24-012019 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κωλύει την πρόοδο του εν θέματι διαγωνισμού και
την υπογραφή σύμβασης.
32. Την υπ αριθ. 238262/412/12-08-2019 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ, σύμφωνα με την οποία, η
άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή σύμβασης. Αυτή θα κωλύετο μόνον εάν είχε γίνει δεκτή η
αίτηση αναστολής της αιτούσας ή, πριν την εξέτασή της, είχε χορηγηθεί σχετική προσωρινή διαταγή από το
Διοικητικό Εφετείο.
33. Την υπ αριθ. 2165/2019(ΑΔΑ:7ΖΑΩ7Λ6-Χ6Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί έγκρισης του Νο 1 (τροποποιημένου) πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό
ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
34. Το Νο2/18-11-2019 πρακτικό (Οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του
διαγωνισμού όπως αναλυτικά αποτυπώνεται παρακάτω:
23. 2

Στην Πάτρα, στις 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε
με την υπ. αριθ. 1452/2018 (ΑΔΑ 7ΧΑΓ7Λ6-ΧΗΠ) Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΠΔΕ), προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά την μοναδική οικονομική προσφορά με βάση την
2165/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με θέμα: «Έγκριση του Νο1
(Τροποποιημένου) πρακτικού (Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής
Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού
1.815.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών», η οποία ενέκρινε το
τροποποιημένο Νο1 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε σε συμμόρφωση με την 98/2019
Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Με βάση την ανωτέρω 2165/2019
Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ πρότεινε για την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών την εταιρεία ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με Α/Α
προσφοράς συστήματος 110727.
Η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας υποβλήθηκε στον υπ. αριθ. 63052 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ.
πρωτ. 240293/11018/03.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΘ67Λ6-9ΚΠ) Διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Δ/νση
Οικονομικού-Δημ/κού Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, για την ανωτέρω προμήθεια.
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Τακτικό Μέλος Πρόεδρος

Στολάκης Χρήστος

2.

Τακτικό Μέλος

Χαριτωνίδης Σπύρος

3.

Τακτικό Μέλος

Χαμαντί Αδάμ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της την υπ. αριθ. πρωτ. 240293/11018/03.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΘ67Λ6-9ΚΠ)
Διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανωτέρω προαναφερόμενη προμήθεια και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή,
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 63052. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η ημέρα Τετάρτη 12-09-2018 και ώρα 15:00 μ.μ και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η ημέρα Τρίτη 18-09-2018 και ώρα 10:30 π.μ.
Δόθηκε παράταση όμως μέσα από το σύστημα όπως προβλέπεται για την παροχή διευκρινήσεων κατόπιν
ερωτημάτων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και ως εκ τούτου η
ημερομηνία αποσφράγισης μετατοπίστηκε για την 26-09-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
Η διαδικασία προχώρησε όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και η επιτροπή είχε συντάξει το Πρακτικό Νο1 και
κατόπιν το Τροποποιημένο Πρακτικό Νο1 το οποίο όπως προαναφέρθηκε εγκρίθηκε με την ανωτέρω 2165/2019
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.
Στις 31/10/2019 κι αφού με το αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/319158/19093/30.10.2019 έγγραφο του Τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΔΕ
ενημερώθηκε η ενδιαφερόμενη εταιρεία για την ημερομηνία αποσφράγισης της οικονομικής της προσφοράς, η
επιτροπή συνήλθε με βάση την ανωτέρω 2165/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 63052
και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και
αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό η οικονομική προσφορά του παρακάτω προμηθευτή:
Α/Α
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ημ/νία: 19-09-2018 ώρα: 11:21:14
ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ με Α/Α προσφοράς συστήματος 110727, είναι σύμφωνη με τους όρους και τα αναφερόμενα της υπ.
αριθ. 240293/11018/03.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΛΘ67Λ6-9ΚΠ) Διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συνεπώς,
Προτείνει ομόφωνα
Την έγκριση του παρόντος 2ου πρακτικού και την αποδοχή της προσφοράς του κάτωθι προμηθευτή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)
ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
110727
1.141.732,00
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μη υπάρχοντος άλλου θέματος και κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων, η
Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το 2ο Πρακτικό που επισυνάπτεται του παρόντος προς έγκριση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για:
1. Την έγκριση του Νο2 πρακτικού (Οικονομικών προσφορών)) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια : «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5002678, συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
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2. Τον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου την εταιρεία ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια :
«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό
ΟΠΣ5002678, με τιμή προσφοράς 1.141.732,00€ χωρίς ΦΠΑ (1.415.747,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
-Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.815.000,00 € έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο 2016ΕΠ00110096.

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’/298-2017) 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. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: 64807Λ6-Ψ5Λ

 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ.
Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες
και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ.

πρωτ.: 347006/20330/15-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το Νο2 πρακτικό (Οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού

διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής
Σηματοδότησης

στην

Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας,

με

Κωδικό

ΟΠΣ5002678,

συνολικού

προϋπολογισμού 1.815.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
2. Ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΕΥΡ ΗΛΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ» του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια :
«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό
ΟΠΣ5002678, με τιμή προσφοράς 1.141.732,00€ χωρίς ΦΠΑ (1.415.747,68€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.815.000,00 € έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο 2016ΕΠ00110096.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

