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Πάτρα 26 Αυγοφςτου 2020
Αρ. Πρωτ:208509/1256
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ΠελοποννιςουΔυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
Δ/νςθ Διοικθτικοφ
ΝΕΟ Πατρϊν Ακθνϊν 28, Πάτρα
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 874/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:197925/4164/20-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ ΔιοικθτικοφΟικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 874/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ Α) των πρακτικϊν 1 και 2 αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων
για τθν «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια
του προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα
Θλείασ, για τα ζτθ 2020-2021-2022, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ 1.419.742,17€
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ» και Β) ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων», και
παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 874/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε το 32ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ Α) των πρακτικϊν
1 και 2 αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ
δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του
δάκου τθσ ελιάσ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ, για τα ζτθ 2020-2021-2022, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ
του ποςοφ 1.419.742,17€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ» και Β) ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων».
Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:197925/4164/20-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ
επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
7. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
8. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
9. Σο Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
10.Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Αϋ 160), «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ
11.Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
12. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με το
άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
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είναι αρμόδια «για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
μορφισ δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ
ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
13.Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
14.Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου 2019
με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018)
(Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα
Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
15.Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
«εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με τθν
υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και τα
μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
16.Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019 (ΦΕΚτ.Βϋ3722/08.10.2019) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων των οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
17.Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
18.Σθν υπ. αρικμ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο
προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020, θ οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ
ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
19.Σθν αρίκμ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ:9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΕ με κζμα
«Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020» και ειδικότερα τθν
παράγραφο 2.xi. ςτθν οποία εγκρίνεται θ αναγκαιότθτα διενζργειασ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ δακοκτονίασ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ.
20.Σθν αρικμ. 28/24-02-2020 (ΑΔΑ : ΩΔ517Λ6-724) του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία
εγκρίκθκε Α. θ αναγκαιότθτα διενζργειασ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων για τθν παροχι υπθρεςιϊν με
τίτλο: «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του
Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ - Περιφερειακι
Ενότθτα Θλείασ για τα ζτθ 2020-2021 -2022», με τριετι χρονικι διάρκεια και μζχρι του ποςοφ των 1.419.742,17 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (13%), Β. ο τρόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ των εν λόγω υπθρεςιϊν με τθν
διαδικαςία του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διεκνι διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, τθσ παρ. γ' του άρκρου 5 του
Ν.4412/2016.
21.Σθν αρικμ. 1904/10.01.2020 Απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν «Κατανομι ποςοφ φψουσ ζωσ
20.954.300,00 € ςε Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ζτουσ 2020, προσ κάλυψθ
δαπανϊν δακοκτονίασ»
22.Σο αρικ. πρωτ. 12951/310100/02.12.2019 ζγγραφο του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
«Ζναρξθ προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ για το ζτοσ 2020».
23.Σο με αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΔΠΑΟΚ/358505/483/29-11-2019 ζγγραφο ςχετικά με τθν ζναρξθ προγράμματοσ
ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ για το ζτοσ 2020.
24. Σθν αρικ.πρωτ. 27453/2221/28-01-2020 (α/α 1008) (ΑΔΑ: ΨΙΡΣ7Λ6-387) Απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ
Οικονομικισ Πολιτικισ & Διοίκθςθσ ΠΔΕ, «δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ των δαπανϊν του
Προγράμματοσ Δακοκτονίασ 2020»».
25.Σο αρικμ. 57229/4744/26-02-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ ΠΕ Θλείασ
«Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ ανάδειξθσ εργολάβων δολωματικϊν ψεκαςμϊν του προγράμματοσ
δακοκτονίασ 2020».
26.Σθν αρ. 345/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα: «Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάκεςθ υλοποίθςθσ του ζργου: Ανάδειξθ εργολάβων
για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ςυλλογικισ
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καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ ςτθν Περιφεριακι Ενότθτα Θλείασ για τα ζτθ 2020-2021-2022, ςυνολικισ
δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ 1.419.742,17€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ».
27.Σθν αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/77412/1338/03-04-20 διακιρυξθ θλεκτρονικοφ διεκνι διαγωνιςμοφ (με αρικμό
ςυςτιματοσ 89911) για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου: «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό
ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ ςτθν
Περιφεριακι Ενότθτα Θλείασ για τα ζτθ 2020-2021-2022, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ 1.419.742,17€
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ».
28.Σο από 08-05-2020 πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 89911.
29.Σο από 03-06-2020 2o πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 89911.
30.Σθν αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/135824/2690/09-06-2020 ειδοποίθςθ του Σμιματοσ Προμθκειϊν ΠΕ Θλείασ για τθν
θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν του εν λόγω Διαγωνιςμοφ.
31.Σο από 10-06-2020 πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των οικονομιϊν
προςφορϊν των υποψθφίων των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ με το από 03-06-2020 πρακτικό τθσ
για το διαγωνιςμό με ςυςτθμικό αρικμό 89911.
32. Σθν αρικ. 634/ 2020 (ΑΔΑ:ΩΞ447Λ6-Δ8Ρ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα: Ζγκριςθ Α) των πρακτικϊν 1 και 2 αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προςφορϊν και Β) του πρακτικοφ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από
εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του
δάκου τθσ ελιάσ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ, για τα ζτθ 2020-2021-2022, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του
ποςοφ 1.419.742,17€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ», ςφμφωνα με το οποίο θ Επιτροπι Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ
ειςθγείται τθν αποδοχι των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων και τθν κιρυξθ τουσ ωσ προςωρινοφσ
μειοδότεσ, όπωσ αναφζρονται παρακάτω:
α/α

Αρικμόσ Προςφοράσ

Ομάδα / προςτατευόμενα
ελαιόδεντρα τριετίασ

1.

172899

Ομαδα 2/ 2.754.000

2.

172924

Ομάδα 6/

2.826.000

Προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ ανά
προςτατευόμενο ελαιόδεντρο (€)
/ ανά ομάδα (προχπολογιςμόσ
ομάδασ €τριετιασ)

Προςφζρων
ΑΓΡΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΑ ΣΟΤ
ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ
ΒΟΓΙΑΝΣΗΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΣΟΤ
ΙΩΑΝΝΘ

Ομάδα 7 / 3.051.000
4.

ΜΠΑΛΟΔΘΜΟ ΕΤΣΑΘΙΟΧΡΘΣΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

172917

172664

Ομάδα 4/ 5.778.000

Ομάδα 1 / 5.319.000
6.

172919
Ομάδα 3/ 4.374.000

0,037

(90.882,00)
(104.562,00)

0,034
(103.734,00)
0,031
(231.849,00)

Ομάδα 8 / 7.479.000

5.

0,033

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΔΘΜΘΣΡΑ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
του ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ

ΝΙΚΟΛΑΟ

0,035
(202.230,00)
0,035
(186.165,00)
0,033
(144.342,00)

Θ απόφαςθ αυτι βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. 96882/29-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΙΙΟΡ1Φ-8ΣΘ) απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
33.Σθν αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/165813/3453/06-07-20200 ειδοποίθςθ του Σμιματοσ Προμθκειϊν ΠΕ Θλείασ ςτουσ
ανωτζρω προςωρινοφσ μειοδότεσ για αποςτολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ .
34.Σθν από 27-06-2020 προδικαςτικι προςφυγι του ταυρόπουλου Ελευκζριου κατά τθσ 634/2020 απόφαςθσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
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35.Σθν 961/2020 απόφαςθ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν με τθν οποία απορρίφκθκε θ
παραπάνω προςφυγι.
36.Σο από 23-07-2020 πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 89911 που αναφζρει τα εξισ:
«Με τθν αρικ. 345/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: 65Ψ7Λ6ΓΛ5), ςυγκροτικθκε τριμελισ επιτροπι διενζργειασ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό Ε..Θ.ΔΘ.. 89911, για τθν ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ
δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ
ελιάσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ –Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ για τα ζτθ 2020-2022, αποτελοφμενθ από
τουσ:
1) Πραςςά Χαρά, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., τακτικό μζλοσ , ωσ πρόεδροσ
2) Παναγιωτόπουλο Ανδρζα , ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., τακτικό μζλοσ,
3) Μπελεκοφκια Ελζνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., αναπλθρωματικό μζλοσ.
Σθν 23θ Ιουλίου 2020, θμζρα διαγωνιςμοφ Πζμπτθ και ϊρα 09:00 π.μ., θ επιτροπι ςυνιλκε ςτα γραφεία τθσ
Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Π.Ε. Θλείασ, προκειμζνου να αποςφραγίςει και να
αξιολογιςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, οι οποίοι με τθν αρικ. 634/2020
Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. εγκρίκθκαν ωσ προςωρινοί μειοδότεσ.
τθν επιτροπι επιδόκθκαν, από τθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, Σμιμα Προμθκειϊν, επτά (5) φάκελοι
προςφορϊν:
1. Αγριοποφλου Διμθτρα του Δθμθτρίου με αρικ. πρωτ.178859/3723/16-07-2020
2. Βογιαντηισ Δθμιτριοσ του Ιωάννθ με αρικ. Πρωτ.183172/3829/21-7-2020
3. Μπαλοδιμοσ Ευςτάκιοσ-Χριςτοσ του Αντωνίου, με αρικ. πρωτ. 176641/3669/15-7-2020
4. Νικολακοποφλου Διμθτρα του Γεωργίου, με αρικ. πρωτ. 174213/3622/13-07-2020
5. Παπαναγιϊτου Νικόλαοσ του Παναγιϊτθ , με αρικ. πρωτ. 175335/3638/14-07-2020
Θ επιτροπι προζβθ ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, παράλλθλα με τθν
αποςφράγιςθ των φυςικϊν φακζλων οι οποίοι υποβλικθκαν
ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/77412/1338/03.04.2020 Διακιρυξθ.
φμφωνα με τθν παράγραφο 3.2 τθσ διακιρυξθσ «Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου –
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου» και των παραγράφων 2.2.3 «Λόγοι αποκλειςμοφ», 2.2.4 «Καταλλθλότθτα
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ», 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μζςα», τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά είναι:
1. Ποινικό μθτρϊο (παρ. 2.2.3.1),
2. Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (παρ. 2.2.3.2),
3. Πιςτοποιθτικό/κά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (παρ. 2.2.3.2),
4. Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ- κφριασ & επικουρικισ) (παρ. 2.2.3.2),
5. Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) (παρ.
2.2.3.2.α)
6. Πιςτοποιθτικό/κά πτϊχευςθσ - εξυγίανςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ (παρ. 2.2.3.4 β),
7. Τπεφκυνθ/εσ διλωςθ/εισ του αναδόχου (άρκρο 18 παρ. 2 και άρκρο 74 του ν. 4412/2016) (παρ. 2.2.3.4 α, παρ.
2.2.3.9),
8. Πιςτοποιθτικό από τθ Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ & υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων ι
Τπεφκυνθ Διλωςθ (παρ. 2.2.3.2 γ),
9. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (παρ. 2.2.4).
10.τοιχεία Μθτρϊου / Επιχείρθςθσ (παρ. 2.2.9.2 Β.1.β)
Κατά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ διαπιςτϊκθκαν τα παρακάτω:
1. Αγριοποφλου Διμθτρα του Δθμθτρίου , με αρικμό 172899 θλεκτρονικισ προςφοράσ ΕΘΔΘ, για τθν Ομάδα 2
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Ζχουν υποβλθκεί τα ανωτζρω (1) ζωσ (10) δικαιολογθτικά τθσ παρ. 3.2.
2. Βογιαντηισ Δθμιτριοσ του Ιωάννθ , με αρικμό 172924 θλεκτρονικισ προςφοράσ ΕΘΔΘ, για τθν Ομάδα 6 των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Ζχουν υποβλθκεί τα ανωτζρω (1), (2), (3), (6), (7),(10), δικαιολογθτικά τθσ παρ. 3.2..
Α. Δεν ζχουν υποβλθκεί :
i.Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ- κφριασ & επικουρικισ) (παρ. 2.2.3.2),
ii.Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) (παρ. 2.2.3.2.α)
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Β. ε ότι αφορά το Πιςτοποιθτικό από τθ Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ & υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν
χζςεων (παρ. 2.2.3.2 γ), θ Τπεφκυνθ Διλωςθ που υποβλικθκε είναι ακριβζσ αντίγραφο και δεν φζρει τθν
ψθφιακι υπογραφι του αναδόχου.
Γ. ε ότι αφορά ςτθν Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (παρ. 2.2.4), να ςυμπεριλθφκεί ςτο
Πιςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου θ ςυναφισ δραςτθριότθτα με το αντικείμενο προσ παροχι υπθρεςιϊν
3. Μπαλοδιμοσ Ευςτάκιοσ-Χριςτοσ του Αντωνίου , με αρικμό 172917 θλεκτρονικισ προςφοράσ ΕΘΔΘ, για τισ
Ομάδεσ 7 & 8 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Ζχουν υποβλθκεί τα ανωτζρω (1) ζωσ (10) δικαιολογθτικά τθσ παρ. 3.2.
4. Νικολακοποφλου Διμθτρα του Γεωργίου , με αρικμό 172664 θλεκτρονικισ προςφοράσ ΕΘΔΘ, για τθν Ομάδα
4 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Ζχουν υποβλθκεί τα ανωτζρω (1) ζωσ (10) δικαιολογθτικά τθσ παρ. 3.2.
5. Παπαναγιϊτου Νικόλαοσ του Παναγιϊτθ , με αρικμό 172919 θλεκτρονικισ προςφοράσ ΕΘΔΘ, για τισ Ομάδεσ
1 & 3 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Ζχουν υποβλθκεί τα ανωτζρω (1) ζωσ (10) δικαιολογθτικά τθσ παρ. 3.2.
Παρακαλείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ Βογιαντηισ Δθμιτριοσ του Ιωάννθ όπωσ υποβάλλει ςυμπλθρωματικά, ςε
προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ του παρόντοσ:
 Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ- κφριασ & επικουρικισ) (παρ. 2.2.3.2),
 Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) (παρ.
2.2.3.2.α)
 Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 2.2.3.2 γ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον ανάδοχο.
 Πιςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου όπου κα είναι εμφανισ θ ςυναφισ δραςτθριότθτα με το αντικείμενο προσ
παροχι υπθρεςιϊν όπωσ αυτι φαίνεται και ςτα ςτοιχεία Μθτρϊου τθσ Επιχείρθςθσ του αναδόχου.
Σα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία όπωσ υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «επικοινωνία» του
ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ».
37. Σο από 05-08-2020 2ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 89911 που αναφζρει τα εξισ:
«Με τθν αρικ. 345/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: 65Ψ7Λ6ΓΛ5), ςυγκροτικθκε τριμελισ επιτροπι διενζργειασ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό Ε..Θ.ΔΘ.. 89911, για τθν ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ
δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ
ελιάσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ –Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ για τα ζτθ 2020-2022, αποτελοφμενθ από
τουσ:
1) Πραςςά Χαρά, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., τακτικό μζλοσ , ωσ πρόεδροσ
2) Παναγιωτόπουλο Ανδρζα , ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., τακτικό μζλοσ,
3) Μπελεκοφκια Ελζνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., αναπλθρωματικό μζλοσ.
Σθν 5θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα διαγωνιςμοφ Σετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ., θ επιτροπι ςυνιλκε ςτα γραφεία τθσ
Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Π.Ε. Θλείασ, προκειμζνου να αποςφραγίςει και να
αξιολογιςει τα ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ των προςωρινϊν αναδόχων, τα οποία ηθτικθκαν
με το από 23.07.2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν παρ. 3.2 τθσ με αρικ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/77412/1338/03.04.2020 Διακιρυξθσ.
τθν επιτροπι επιδόκθκε, από τθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, Σμιμα Προμθκειϊν, ζνασ (1) φάκελοσ
προςφορϊν:
6. Βογιαντηισ Δθμιτριοσ του Ιωάννθ με αρικ. Πρωτ.191230/4003/29-7-2020.
Θ επιτροπι προζβθ ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, παράλλθλα με τθν
αποςφράγιςθ του φυςικοφ φακζλου ο οποίοσ υποβλικθκε εμπρόκεςμα και ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/77412/1338/03.04.2020 Διακιρυξθ.
Κατά τθν αξιολόγθςθ των ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2
τθσ διακιρυξθσ «Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ – Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ»,
διαπιςτϊκθκε ότι :
Ο Βογιαντηισ Δθμιτριοσ του Ιωάννθ , με αρικμό 172924 θλεκτρονικισ προςφοράσ ΕΘΔΘ, για τθν Ομάδα 6 των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, υπζβαλε ςυμπλθρωματικά:
 Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ- κφριασ & επικουρικισ) (παρ. 2.2.3.2),
 Τπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου (υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) (παρ.
2.2.3.2.α)
 Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 2.2.3.2 γ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον ανάδοχο.
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 Πιςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου όπου είναι εμφανισ θ ςυναφισ δραςτθριότθτα με το αντικείμενο προσ
παροχι υπθρεςιϊν όπωσ αυτι φαίνεται και ςτα ςτοιχεία Μθτρϊου τθσ Επιχείρθςθσ του αναδόχου.
Σα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία όπωσ υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «επικοινωνία» του
ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
Θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω και το από 23 Ιουλίου 2020 Πρακτικό τθσ, ειςθγείται κετικά για τθν
κατακφρωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό
ελαιοδζντρων, ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ςτθν Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ - Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ για τα ζτθ 2020-2022», ςτουσ:
1.Αγριοποφλου Διμθτρα του Δθμθτρίου για τθν Ομάδα 2 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
2.Βογιαντηισ Δθμιτριοσ του Ιωάννθ για τθν Ομάδα 6 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
3.Μπαλοδιμοσ Ευςτάκιοσ-Χριςτοσ του Αντωνίου, για τισ Ομάδεσ 7 & 8 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
4.Νικολακοποφλου Διμθτρα του Γεωργίου, , για τθν Ομάδα 4 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
5.Παπαναγιϊτου Νικόλαοσ του Παναγιϊτθ , τισ Ομάδεσ 1 & 3 των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
και τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ με τθν υπογραφι των οικείων ςυμβάςεων του Προγράμματοσ Δακοκτονίασ 20202022, τθσ με αρικ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/77412/1338/03.04.2020 Διακιρυξθσ».
Παρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με:
Σθν ζγκριςθ των από 23-07-2020 και από 05-08-2020 πρακτικϊν διενζργειασ – αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/77412/1338/03.04.2020 διακιρυξθσ (Α/Α ςυςτιματοσ
89911), του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό
ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ςτθν
Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ - Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ για τα ζτθ 2020-2021 -2022», με τριετι χρονικι
διάρκεια και μζχρι του ποςοφ των 1.419.742,17 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (13%), ςφμφωνα με τα οποία θ
Επιτροπι Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ κάνει αποδεκτά τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ διότι πλθροφν τουσ
όρουσ τθσ εν λόγω διακιρυξθσ και ειςθγείται τθν κατακφρωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθν ανάδειξθ
τουσ ωσ οριςτικοφσ ανάδοχουσ ανά ομάδα όπωσ παρακάτω:
α/α

Αρικμόσ Προςφοράσ

Ομάδα /
προςτατευόμενα
ελαιόδεντρα τριετίασ

1.

172899

Ομαδα 2/ 2.754.000

2.

172924

Ομάδα
2.826.000

6/

Προςφζρων

ΑΓΡΙΟΠΟΤΛΟΤ
ΔΘΜΘΣΡΑ
ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ
ΒΟΓΙΑΝΣΗΘ
ΔΘΜΘΣΡΙΟ
ΙΩΑΝΝΘ

Προςφερόμενθ τιμι
χωρίσ ΦΠΑ ανά
προςτατευόμενο
ελαιόδεντρο (€)
/ ανά ομάδα
(προχπολογιςμόσ
ομάδασ € τριετιασ)
ΣΟΤ

0,033
(90.882,00)

ΣΟΤ

0,037

υμβατικι αξία (€)
/ ανά ομάδα (χωρίσ
ΦΠΑ)

90.882,00€

104.562,00€
(104.562,00)
103.734,00€

Ομάδα 7 / 3.051.000
4.

172917

0,034
(103.734,00)

ΜΠΑΛΟΔΘΜΟ
ΕΤΣΑΘΙΟ-ΧΡΘΣΟ
ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

0,031
(231.849,00)

Ομάδα 8 / 7.479.000

5.

172664

Ομάδα 4/ 5.778.000

Ομάδα 1 / 5.319.000
6.

172919
Ομάδα 3/ 4.374.000

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΔΘΜΘΣΡΑ
ΣΟΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΤ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ

του

231.849,00€

202.230,00€
0,035
(202.230,00)
0,035
(186.165,00)
0,033
(144.342,00)

186.165,00€

144.342,00€
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Ντοά Δθμιτριο – Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:197925/4164/20-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τα από 23-07-2020 και από 05-08-2020 πρακτικά τθσ επιτροπισ διενζργειασ – αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/77412/1338/03.04.2020
διακιρυξθσ (Α/Α ςυςτιματοσ 89911), του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, «Ανάδειξθ εργολάβων
για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ
Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ - Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ
για τα ζτθ 2020-2021 -2022», με τριετι χρονικι διάρκεια και μζχρι του ποςοφ των 1.419.742,17€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (13%), ςφμφωνα με τα οποία θ επιτροπι αποςφράγιςθσ & αξιολόγθςθσ
κάνει αποδεκτά τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ διότι πλθροφν τουσ όρουσ τθσ εν λόγω διακιρυξθσ.
Β) Αναδεικνφει ωσ οριςτικοφσ αναδόχουσ του διαγωνιςμοφ ανά ομάδα τουσ κάτωκι:
α/α

Αρικμόσ
Προςφοράσ

Ομάδα /
προςτατευόμενα
ελαιόδεντρα τριετίασ

Προςφζρων

1.

172899

Ομάδα 2/ 2.754.000

2.

172924

Ομάδα 6/
2.826.000

3.

172917

Ομάδα 7 / 3.051.000

ΑΓΡΙΟΠΟΤΛΟΤ
ΔΘΜΘΣΡΑ ΣΟΤ
ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ
ΒΟΓΙΑΝΣΗΘ
ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΣΟΤ
ΙΩΑΝΝΘ
ΜΠΑΛΟΔΘΜΟ
ΕΤΣΑΘΙΟ-ΧΡΘΣΟ
ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

Ομάδα 8 / 7.479.000

Προςφερόμενθ τιμι χωρίσ
ΦΠΑ ανά
προςτατευόμενο
ελαιόδεντρο (€)
/ ανά ομάδα
(προχπολογιςμόσ ομάδασ
€ τριετίασ)
0,033 (90.882,00)

υμβατικι αξία (€)
/ ανά ομάδα (χωρίσ
ΦΠΑ)

0,037

(104.562,00)

104.562,00€

0,034

(103.734,00)

103.734,00€

0,031

(231.849,00)

231.849,00€

90.882,00€

4.

172664

Ομάδα 4/ 5.778.000

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΔΘΜΘΣΡΑ ΣΟΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΤ

0,035

(202.230,00)

202.230,00€

5.

172919

Ομάδα 1 / 5.319.000

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΟ του
ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ

0,035

(186.165,00)

186.165,00€

0,033

(144.342,00)

144.342,00€

Ομάδα 3/ 4.374.000
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Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

