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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23
23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/177683/979/10-06-2022 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

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (προσήλθε μετά τη

συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του
Πρακτικού ΙΙ-α, (ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών
συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του
Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και
Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού
Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», προϋπολογισμός Υποέργου: 877.530,22€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με
τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα
Αγροτικής

Ανάπτυξης

(ΠΑΑ)

2014-2020»,

με

κωδικό

ΟΠΣΑΑ:0016072077,

ΣΑΕ

082/1,

κ.ε.:2020ΣΕ08210003».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/175150/2547/09-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρακτικό ΙΙ-α της Επιτροπής Διενέργειας – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, άνω των ορίων, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με α/α συστήματος: 107785, για την ανάδειξη
αναδόχου της προμήθειας του θέματος και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ)
(ΑΔΑΜ:19REQ005986809) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία
περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», με κωδικό
ΟΠΣΑΑ 0016072077, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.
2. Την υπ. αριθμ. 85/24-06-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:9ΔΕΓ7Λ6Η31) με θέμα «Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών,
Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των
Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» με προϋπολογισμό Υποέργου: 877.530,22€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ
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Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
0016072077, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης: 2.198.000,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανοικτή
ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας
άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016».
3. Την υπ’ αριθμ. 185/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(ΑΔΑ:ΩΧΨΞ7Λ6-ΕΤΝ) με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας του Υποέργου με τίτλο: « Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών,
Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου Παροχών
του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», προϋπολογισμός Υποέργου: 707.685,66€ χωρίς Φ.Π.Α.,
χρηματοδότηση: ΣΑΕ 082/1, κ.ε.: 2020ΣΕ08210003, της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού
έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό
ΟΠΣΑΑ: 0016072077, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. Β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας» καθώς και την υπ’ αριθ. 218/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΑΟΞ7Λ6-ΗΦΘ), περί μερικής
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 185/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 74544/1342/23-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008322347) Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας
άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 74909/1349/23-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008323574) Διακήρυξη
αυτής,
5. Η Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) της Δημόσιας Σύμβασης δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο
και συγκεκριμένα στις εφημερίδες: Πατρίδα, Πατρίδα της Δευτέρας, Πρωινή και Πρώτη.
6. Το από 05-07-2021 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού
ομόφωνα εισηγήθηκε:
«….Α) Την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων: «ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.» και «ΚΝΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Β) Tην αποστολή πρόσκλησης για τη συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών, σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
102 του ν. 4412/2016 , από τους οικονομικούς φορείς, «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» και
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 192147/3367/09-07-2021 πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς «ΕΥΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» και «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
για την παροχή διευκρίνισης – αποσαφήνισης πληροφοριών και δικαιολογητικών στα πλαίσια ελέγχου των
«δικαιολογητικών συμμετοχής» και «τεχνικής προσφοράς» της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου της εν
λόγω προμήθειας, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Πρόσκλησης ήτοι
μέχρι 19/07/2021.
8. Την από 15/07/2021 13:51:57 ηλεκτρονική υποβολή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ΕΣΗΔΗΣ διευκρίνισης – αποσαφήνισης πληροφοριών και τον υπ’ αριθ. πρωτ. 199594/3490/16-07-2021 φυσικό
φάκελο διευκρινιστικών στοιχείων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τον οικονομικό φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
9. Την από 19/07/2021 16:29:28 ηλεκτρονική υποβολή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ΕΣΗΔΗΣ διευκρίνισης – αποσαφήνισης πληροφοριών και τον υπ’ αριθ. πρωτ. 206000/3607/22-07-2021 φυσικό
φάκελο διευκρινιστικών στοιχείων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τον οικονομικό φορέα «ΕΥΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ»
10. Το από 26-07-2021 Πρακτικό Ι-α της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή
Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγήθηκε: «…1) Την αποδοχή των προσφορών των οικονομικών φορέων: «ΕΥΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» και «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
2) Τη συνέχιση της διαδικασίας για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων….»
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 229603/4043/17-08-2021 Ειδική Πρόσκληση της Δνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών
στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας την εν λόγω προμήθειας.
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12. Το από 23-08-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού
εισηγείται ομόφωνα: «Την έγκριση του παρόντος Πρακτικού ΙΙ και την Ανάδειξη ως «Προσωρινού Αναδόχου»
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» με οικονομική προσφορά
εξακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (620.480,00€) χωρίς Φ.Π.Α..»
13. Την υπ’ αριθ. 1059/2021 (ΑΔΑ:6ΤΣ17Λ6-ΑΛΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι, Ι-α και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας-Αποσφράγισης
και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΥΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» ως προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας, με οικονομική προσφορά
εξακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (620.480,00€) χωρίς Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό
έκπτωσης 12,32% με την ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
14. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 251970/4474/14-09-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες , η υπ’ αριθ. 1059/2021
(ΑΔΑ:6ΤΣ17Λ6-ΑΛΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ταχθείσα
ημερομηνία υποβολής Προδικαστικών Προσφυγών δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση αυτής.
15. Κατά την ως άνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. υποβλήθηκε η από 24.9.2021
Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της Α.Ε.Π.Π. 1794/24.09.2021 του Οικονομικού Φορέα
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
16. Στις 23-11-2021 παρήλθε άπρακτη η 20ημέρη προθεσμία για την έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί
της με ΓΑΚ 1794/24.09.2021 προδικαστικής προσφυγής και ως εκ τούτου θεωρήθηκε αυτή ως σιωπηρώς
απορριφθείσα από την ΑΕΠΠ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016.
17. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΕΠΠ: ΕΞΕ ΤΑΥ 8557/ 17-12-2021 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π., βεβαιώθηκε ότι δεν έχει
εκδοθεί απόφαση από το 7ο Κλιμάκιο επί της προδικαστικής προσφυγής με ΓΑΚ 1794/24.09.2021
18. Στις 23-12-2021 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών με αριθ.
καταχ. ΑΚ211/23-12-2021, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 28-12-2021 μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 107785).
19. Σύμφωνα με την από 28/12/2021 Πράξη της Προέδρου του 3ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών ορίστηκε δικάσιμος, για την αίτηση ακυρώσεως, στις 18 Φεβρουαρίου 2022.
20. Το γεγονός ότι αναμένεται η έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών επί της από 23-12-2021
ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης.
21. Με την υπ΄ αριθμ. 410/2022 (ΑΔΑ:96ΛΙ7Λ6-3ΛΟ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε., ενέκρινε, να
ζητηθεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, να παραταθεί η
ισχύς των προσφορών τους μέχρι 11-2-2023 και η ισχύς των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τους μέχρι 1303-2023.
22. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 120633/1741/3-5-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας ζητήθηκε, από δύο (2)
οικονομικούς φορείς, να υποβάλλουν δήλωση μέχρι και τις 13-5-2022, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος
της προσφοράς τους μέχρι 11-2-2023, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής
συμμετοχής για παράτασή της μέχρι 13-3-2023.
23. Ο οικονομικός φορέας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», Με το από 115-2022 μήνυμα μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 138717/2009/11-52022) υπέβαλε Υ.Δ Ν1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι αποδέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς
της μέχρι την 11-02-2023 καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. 10354/2022-e/6-5-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ στο οποίο
αναφέρεται ότι η υπ’ αριθ. e-110363-22/04/2021 εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 14.154,00€, που
εκδόθηκε υπέρ της «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», παρατείνεται και
ισχύει μέχρι 13/03/2023. Το εν λόγω έγγραφο του ΤΜΕΔΕ ελέγχθηκε ως προς τη γνησιότητά του (Με το υπ’
αριθ. πρωτ. 4744/17-5-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ.145649/2118/17-5-2022
εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).
24. Ο οικονομικός φορέας «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» με το από 11-5-2022 μήνυμα μέσω
της λειτουργίας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 139230/2016/12-5-2022) υπέβαλε Υ.Δ.
Ν1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι αποδέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς της μέχρι την 11-022023 καθώς και το από 09/05/2022 έγγραφο της Τράπεζας EUROBANK AE στο οποίο αναφέρεται ότι η υπ’ αριθ.
8002045494/23.04.2021 εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 14.154,00€, που εκδόθηκε υπέρ της «ΕΥΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ», παρατείνεται και ισχύει μέχρι 13/03/2023. Το εν λόγω έγγραφο της
Τράπεζας EUROBANK AE ελέγχθηκε ως προς τη γνησιότητά του (Με το από 16/5/2022 έγγραφο της Τράπεζας
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EUROBANK AE το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 144802/2109/17-5-2022 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).
25. Το από 25-5-2022 Πρακτικό ΙΙ-α της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου των δικαιολογητικών παράτασης
ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των προσφερόντων: «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» και «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Εισηγούμαστε
Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ-α, ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των
εγγυητικών συμμετοχής, της Επιτροπής Διενέργειας – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων, για την
1η παράταση ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων: «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ»
και «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μέχρι την 11-2-2023 και των
αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους μέχρι την 13-3-2023.

Το Πρακτικό ΙΙ-α έχει ως εξής:
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Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ-α, (έλεγχος δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των
εγγυητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας

– Αποσφράγισης και Αξιολόγησης

αποτελεσμάτων του Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών
Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των
Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», προϋπολογισμός Υποέργου: 877.530,22€
(με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων»,
χρηματοδότηση:

«Πρόγραμμα

Αγροτικής

Ανάπτυξης

(ΠΑΑ)

2014-2020»,

με

κωδικό

ΟΠΣΑΑ:0016072077, ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, που αφορά την 1η παράταση ισχύος των
προσφορών των οικονομικών φορέων: «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ» και
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μέχρι την 11-02-2023 και των
αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους μέχρι την 13-03-2023.

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