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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17
17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/133760/719/06-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
του Πρακτικού 3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού
κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε. ετών 2022-2024», προϋπολογισμός: μέχρι του ποσού των 6.820.000,00€
(με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100000.
Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Γ) Εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/130107/7755/04-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Φίλια Ανδρέα / Δ/νση Οικονομικού
– Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας 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. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
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 Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. 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.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
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άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
7. 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.
8. 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.
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. Tις 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…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
12. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
14. Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
15. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
16. Την υπ. αριθ. 3/2022 (2η Συνεδρίαση στις 9.1.2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ.1, 2
και 3 του Ν.3852/2010)».
17. Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
18. Την υπ’ αριθμ. 5/2022 (ΑΔΑ: ΨΤ197Λ6-ΩΩΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών υλικών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2022 »
19. Της υπ. αριθμ. Γ1α/Γ.Π. 13110/1-3-2021(ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με
θέμα «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών , σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και
προφύλαξη του κοινού για το έτος 2021»
20. Του υπ’ αριθμ. 386/11808 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , με θέμα
«Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών»
21. Την υπ’ άριθμ. 150/2021(ΑΔΑ:99ΜΙ7Λ6-ΙΞΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ»
προϋπολογισμός 4.000.000,00, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ , έτους 2021 , κ.ε.:2016ΕΠ50100000 ,με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του»
22. Την υπ. αριθμ. 36716/29-3-2021(ΑΔΑ 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-ΛΞΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης /τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2021 στη
ΣΑΕΠ 501 του έργου ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΔΕ¨
23. Το υπ’αριθμ.πρωτ.133714/1347/21.5.2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ .
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24. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με
αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 36716/29-3-2021 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης /τροποποίησης του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2021 στη ΣΑΕΠ 501 του έργου ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ¨
25. Την υπ.αριθμ.611/27.5.2021 (ΑΔΑ Ψ9ΜΜ7Λ6-9Υ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων και
κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «Ολοκληρωμένη διαχείριση και
καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024 , προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
6.820.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής» και β) Έγκριση των επισυναπτόμενων
τευχών και 2) Σύσταση της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
26. Την υπ.αριθμ.πρωτ.141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050) (Α/Α 133127) διακήρυξη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού
κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024 , προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.820.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
6/7/21 και αποσφράγιση προσφορών την 12/7/21
27. Την υπ.αριθμ.855/13.7.2021 (ΑΔΑ ΨΔΖ47Λ6-ΝΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Α) Έγκριση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο : «Ολοκληρωμένη
διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024, προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 6.820.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων /ΣΑΕΠ 501, κ.ε.2016ΕΠ50100000, β) Έγκριση επαναπροκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας με
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
28. Την από 21-07-2021 προδικαστική προσφυγή ΓΑΚ 1459/21-7-2021 που κατατέθηκε ηλεκτρονικά στο
ΕΣΗΔΗΣ από τον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» κατά της αριθμ. 855/2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας.
29. Την υπ αριθμ 1905/2021 Πράξη του Προέδρου του 2oυ Κλιμακίου της ΑΕΠΠ , όπου ορίστηκε ως
ημερομηνία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής η 30/08/2021.
30. Την από 23.9.21 με αριθμ.καταχώρησης ΑΚ/122-23/9/2021 αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης
και ημερομηνία εξέτασης 10/12/2021, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών της εταιρείας
΄΄ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ’’ κατά της ΑΕΕΠ, λόγω της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1459/2021
προδικαστικής προσφυγής της και κατά της ΠΔΕ για την ΑΟΕ 855/21 με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση
του διαγωνισμού με ΑΑ 133127 και για την ΑΟΕ 994/21 με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού/ ΑΑ 136498 με τροποποίηση των όρων.
31. Την από 5-11-2021 παραληφθείσα απόφαση αναστολής από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών αναφορικά
με τον διαγωνισμό «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών
2022-2024, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.820.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
32. Την υπ’ αριθμ Α1/2022 οριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
33. Την υπ’αριθμ. 45/2022 (ΑΔΑ ΨΨΛΔ7Λ6-ΝΦΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ακύρωση της αριθμ. 855/2021(ΑΔΑ ΨΔΖ47Λ6-ΝΝΚ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής»
34. Την υπ’αριθμ.135/2022 (ΑΔΑ 6ΤΔ37Λ6-ΚΩ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα α)«Έγκριση του πρακτικού Νο1 (γνωμοδότηση) της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού για την υλοποίηση του «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση
πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.820.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β)«Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου
για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου
35. Την υπ’αριθμ.310/2022 (ΑΔΑ 9Ξ7Σ7Λ6-Ρ0Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «α) Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφοράοικονομική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα
πλαίσια της υπ’αριθμ.141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050) (Α/Α 133127) διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «Ολοκληρωμένη
διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024 , προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 6.820.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
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συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής» και β) ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου.
36. Το υπ’αριθμ. Νο 3/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών αναφορικά
με την υπ’αριθμ.πρωτ.141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050) διακήρυξη του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3
Στην Πάτρα, σήμερα 13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού επί
της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την αριθ. 611/2021 (ΑΔΑ
Ψ9ΜΜ7Λ6-9Υ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον ΑΑ
133127 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ. 141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050)
διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα παραρτήματα αυτής για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση
και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024 , προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 6.820.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής»
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Πρόεδρος

Αδαμόπουλος Γεώργιος

2.

Τακτικό Μέλος

Μπρίνια Αικατερίνη

3.

Τακτικό Μέλος

Κακαρίδη Ελένη

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
• την υπ. αριθ. Πρωτ 141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050) διακήρυξη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και τα παραρτήματα αυτής για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού
κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024 , προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.820.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής 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 133127.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη η ημέρα
Τρίτη 6/7/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η
ημέρα Δευτέρα, 12/7/21 και ώρα 10:30 π.μ., με μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης στις 13/7/2021,
Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., με νέα ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχήςτεχνικής προσφοράς στις 2/3/2022, όπου και συντάχθηκε το πρακτικό 1.Η ημερομηνία αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών ήταν η ημέρα Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 10:00 π.µ. ,όπου και συντάχθηκε το
πρακτικό 2.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
• Την υπ’αριθμ.310/2022 (ΑΔΑ 9Ξ7Σ7Λ6-Ρ0Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο 1 και 2 όπου η εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» αναδείχθηκε
προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού.
• Το υπ. αριθμ. 89810/5716/28.3.2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της
Π.Δ.Ε., με το οποίο προσκλήθηκε ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης εντός δέκα (10) ημερών, ηλεκτρονικά και έντυπα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την
ηλεκτρονική υποβολή τους), σύμφωνα με την υπ. αριθ. Πρωτ. 141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ
21PROC008687050) διακήρυξη, ο οποίος και τα υπέβαλε ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο.
• Το υπ’ άριθμ.107955/6620/12.4.2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της
Π.Δ.Ε., με το οποίο ενημερώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση και ο έλεγχος των
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα πραγματοποιηθεί την 13/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:30 π.μ.
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• Τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της,
προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος, απέστειλε και ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
σύμφωνα με την υπ. αριθ. Πρωτ. 141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050) διακήρυξη.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό
των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία ο φάκελος δικαιολογητικών
αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αποσφράγισης και
αξιολόγησης του διαγωνισμού αφού :
1. Έλεγξε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά
τα οποία και αποτύπωσε στο παρακάτω πίνακα.
ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
(ΦΥΣΙΚΟΥ) ΦΑΚΕΛΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
103984/8.04.2022
227532/6.04.2022
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου και
μονόγραψε τα έγγραφα – δικαιολογητικά που προσκόμισε ταχυδρομικά.
3. Έλεγξε την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπίστωσε πως τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου , είναι όπως αυτά ορίζονται στην υπ.
αριθ. Πρωτ.141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050) Διακήρυξη.
4. Έλεγξε επίσης τα δικαιολογητικά των τρίτων και παρατήρησε ότι υπήρχαν ελλείψεις σε κάποια έγγραφα,
τα οποία ζήτησε με το υπ΄άριθμ.116806/7043/18.4.2022 έγγραφο να προσκομιστούν εντός προθεσμίας 15
ημερών τα εν λόγω δικαιολογητικά. Εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων (21/4/22 & 28/4/22)
κατατέθηκαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά τρίτων , από τον προσωρινό ανάδοχο στο ΕΣΗΔΗΣ -ΑΑ 133127,
ελέγχθηκαν και κρίθηκαν ορθά σύμφωνα με την διακήρυξη.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, και αφού
ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης
του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ. 141349/7698/27.5.2021
(ΑΔΑΜ 21PROC008687050) Διακήρυξης.
Προτείνει ομόφωνα
1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού
2. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε», ως οριστικού αναδόχου για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού με ποσό 6.076.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κ.αξία 4.900.000,00
€)
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατόπιν δεύτερης συνεδρίασης στις 4/5/2022), μη υπάρχοντος άλλου
θέματος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4)
αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς
έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την :
1. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών στα πλαίσια της υπ’αριθμ.141349/7698/27.5.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008687050) (Α/Α
133127) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για
το έργο : «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών 2022-2024
, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 6.820.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής»
2.
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2. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε» με ΑΦΜ 099772420, ως οριστικού αναδόχου και την
ανάθεση του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε ετών
2022-2024» με συνολικό κόστος 6.076.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κ.αξία 4.900.000,00 ευρώ)
3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής συμβάσης που θα
προκύψει 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, σε
δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η χρηματοδότηση γίνεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με αριθ. ενάριθ.
έργου 2016ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 36716/29-3-2021 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης /τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ)2021 στη ΣΑΕΠ 501 του έργου ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ¨

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση και
καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε. ετών 2022-2024», προϋπολογισμός: μέχρι του
ποσού των 6.820.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ
501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100000.

Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε» με ΑΦΜ
099772420, με συνολικό κόστος 6.076.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (4.900.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α.).

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής συμβάσης που
θα προκύψει, 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, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Η χρηματοδότηση γίνεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με αριθ.
ενάριθ. έργου 2016ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 36716/29-3-2021
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης ένταξης /τροποποίησης του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2021 στη ΣΑΕΠ 501 του έργου ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ¨.
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ΑΔΑ: Ω2ΤΠ7Λ6-Σ1Β
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε
αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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