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264 41 Πάτρα
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Πάτρα 1 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ:20905/238
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
KOIN.:
ΠΔΕ .

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 117/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 20704/179/19.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.117/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση της
μελέτης : « Επικαιροποίηση μελέτης σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο.
Πατρών -Πύργου», ποσού 91.000,00€ με ΦΠΑ», για δικές σας ενέργειες .
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
26η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
22718/251/22.1.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις

του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Καρδάρα
Ευσταθία, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 117/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση της μελέτης : «
Επικαιροποίηση μελέτης σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο. Πατρών
-Πύργου», ποσού 91.000,00€ με ΦΠΑ».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 20704/179/19.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
1. Σας στέλνουμε συνημμένα το πρακτικό Ι της Ε. Δ. της μελέτης του θέματος και σας γνωρίζουμε
τα εξής:
2. Με την υπ’ αριθ. 158/28-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε η 3η
Τροποποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος Π.Ε. Ηλείας/Π.Δ.Ε έτους 2016 σύμφωνα με την οποία
έγινε μείωση του προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ -ΠΥΡΓΟΥ»
και κωδικό αριθμό 2016ΚΑΠ1405003 ,στο ποσό των 91.000,00€.Η μελέτη είχε αρχικώς προενταχθεί
στο Επενδυτικό πρόγραμμα έτους 2016 με την 113/28-9-2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.
3. Με την υπ’ αριθ. 116/28-9-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε έγινε η
έγκριση του τρόπου ανάθεσης της ως άνω μελέτης με ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 86 του
Ν. 4412/2016.
4. Με την 29338/1087/6-2-2017 απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού –Δημοσιονομικού Ελέγχου
βεβαιώθηκε η ύπαρξη πίστωσης ποσού 91.000,00€ και έγινε δέσμευση ισόποσης πίστωσης στον
Κ.Α.Ε 02.03.071.9761.01.0002 του εγκεκριμένου προϋπ/σμού έτους 2017 της ΠΕ Ηλείας για την
αναφερόμενη μελέτη.
5. Με την υπ΄ αριθμ. 197/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας εγκρίθηκαν ο φάκελος του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης ανάθεσης με ανοικτή διαδικασία
των άρθρων 27 και 86 του Ν. 4412/2016 της μελέτης καθώς και η διάθεσης πίστωσης ποσού 91.000€
για ανάληψη δαπάνης»,
6. Με την 100716/3509/12-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΞΣ7Λ6-1ΩΡ) απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 91.000,00€ στον Κ.Α.Ε
02.03.071.9761.01.0002 του εγκεκριμένου προϋπ/σμού έτους 2017 της ΠΕ Ηλείας με κωδικό
2016ΚΑΠ1405003.
7. Η μελέτη προκηρύχθηκε με την από 23-5-2017 Προκήρυξη και η προθεσμία υποβολής φακέλων
έληγε στις 16-6-2017 και ώρα 11,00πμ.
8. Στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές τρία (3) μελετητικά σχήματα (συμπράξεις γραφείων
μελετών) και κατά, την πρώτη φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, συντάχθηκε το
Πρακτικό Ι σύμφωνα με το οποίο έγιναν δεκτά τα δύο μελετητικά σχήματα. Από την Επιτροπή
Διαγωνισμού απορρίφτηκε η σύμπραξη μελετητικών γραφείων με Α/Α 2 (ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ του ΓΕΩΡ. – ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΜΠΟΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΩΜΑ
– ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤ. – ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Βασ. – ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ) και για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό Ι.
9. Κατόπιν και μετά από νέα πρόσκληση του προέδρου της Ε.Δ. ανοίχθηκαν οι φάκελοι των
τεχνικών προσφορών των δύο διαγωνιζομένων μελετητικών εταιρειών που έγιναν δεκτά κατά το
πρώτο στάδιο.
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10. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά από διαδοχικές κλειστές συνεδριάσεις και αφού εξέτασε
προσεκτικά τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων τις βαθμολόγησε και, συνέταξε το
συνημμένο Πρακτικό Ι (δεύτερη φάση).
11. Με το υπ’ αριθμ. 299238/3935/31-10-2017 έγγραφο της η Ε. Δ. διαβίβασε το Πρακτικό Ι στην
Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ προς έγκριση.
12. Με την υπ’ αριθμ. 1847/2017 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ ενέκρινε το
Πρακτικό Ι της Ε.Δ. Κατά της πιο πάνω απόφασης δεν υποβλήθηκε ένσταση, προδικαστική προσφυγή
ή ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 357516/4955/19-12-2017 έγγραφο του Γραφείου
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
13. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 10-1-2018 κατόπιν της με
αριθμ. πρωτ. 357717/4593/22-12-2017 σχετικής πρόσκλησης του προέδρου της Ε.Δ. προς τα μέλη και
όλους τους διαγωνιζόμενους και αποσφράγισε, μονόγραψε και βαθμολόγησε τις Οικονομικές
Προσφορές. Επιπλέον η Επιτροπή Διαγωνισμού τηρώντας την διαδικασία που ορίζεται σχετικά στην
Προκήρυξη, προχώρησε στον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς που είναι η προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας μελετών «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε» η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 86,25 με συνολικό ποσό
οικονομικής προσφοράς 24.984,90.€ χωρίς Φ.Π.Α..
14. Η όλη διαδικασία του σταδίου κατεγράφη στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Ε. Δ. στο οποίο η Επιτροπή
εισηγείται την έγκρισή του και την ανάθεση της μελέτης στην σύμπραξη μελετητών «ΣΙΓΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε»
Κατόπιν αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, της Προκήρυξης παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή,
να αποφασίσετε την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης στο
μελετητικό γραφείο «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθμισμένη
βαθμολογία 86,25, με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 24.984,90.€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση
προσφερθείσα έκπτωση 66,00%..
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI
Επιτροπής διαγωνισμού
Στον Πύργο την Τετάρτη 10-1-2018 και ώρα 11,00 πμ, οι υπογεγραμμένοι:
1) Χαράλαμπος Μικέλης, Τοπ/φος Μηχ/κός με Α΄ β στη ΔΤΕΠΕ Ηλείας ως πρόεδρος
2) Χριστοδουλόπουλος Φώτης Πολ/κος Μηχ/κός με Α΄ β στη ΔΤΕΠΕ Ηλείας ως μέλος
3) Αλεξοπούλου Μαργαρίτα, Πολιτικός Μηχ/κός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 197/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση
της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 δηλ. με δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνήλθαμε στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ.
357717/4593/22-12- 2017 Πρόσκληση του προέδρου, προκειμένου σε δημόσια συνεδρίαση να
ανοίξουμε τους φακέλους της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων .
Η Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.6 του τεύχους της οικίας Προκήρυξης, άνοιξε
τους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς των δύο διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων, που
έγιναν δεκτά κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και οριστικοποίηση της
βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών στο διαγωνισμό σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Επιτροπής και
μονόγραψε το περιεχόμενο όλων των φακέλων.
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών ανοίχθηκαν, όπως και στο πρώτο στάδιο, σύμφωνα με
την σειρά κατάθεσης στο πρωτόκολλό της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι, κατά το άνοιγμα των
φακέλων των τεχνικών προσφορών δεν παρευρέθηκε κανένας εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην καταχώρηση του περιεχομένου των φακέλων των
Οικονομικών Προσφορών όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα στον οποίον περιλαμβάνεται και η
βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου. Για την Οικονομική Προσφορά
ισχύουν, σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα παρακάτω:
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20.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με βάση τα παραπάνω, οι Οικονομικές Προσφορές και των δύο(2) διαγωνιζομένων κρίθηκαν παραδεκτές.
Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή Διαγωνισμού λογιστικός έλεγχος των Οικονομικών Προσφορών των
διαγωνιζομένων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
(ΑΠ / Ημ/νία και ώρα κατάθεσης)

ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – ΔΙΑΚΡ.
ENCODIA ΕΠΕ

1

ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

3.

ΤΑΞΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥ
Α΄ στην κατ.16
Α΄ στην κατ. 10
Β΄ στην κατ. 08
Β΄ στην κατ.21
Α΄ στην κατ. 27
Α΄ στην κατ. 09
Α΄ στην κατ.16
Γ΄ στην κατ. 10
Γ΄ στην κατ.21
Α΄ στην κατ. 08
Γ΄ στην κατ. 27
Β΄ στην κατ. 09

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ευρώ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΟΠι=100*(1ΟΠι/ΠΑ)

33.031,51 €

55,05

24.984,90 €

66,00

Ο προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, γίνεται στον παρακάτω
πίνακα όπου στην τρίτη στήλη έχει μεταφερθεί η οριστική βαθμολογία των τεχνικών προσφορών από το
Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού
Η βαθμολογία των «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Α/Α

1

3

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
(ΑΠ / Ημ/νία και ώρα κατάθεσης)

ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – ΔΙΑΚΡ.
ENCODIA ΕΠΕ

ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
UT.Π

86,60

93,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
UO.Π

55,05

66,00

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
U = U.Τ.Π.*75% + U Ο.Π.
* 25%

78,71

86,25

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή της
διαγωνιζόμενης σύμπραξης μελετητών με α/α 3: ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
η οποία συγκέντρωσε τη
μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 86,25.
Ακολουθούν οι συμπράξεις μελετητών με την αντίστοιχη κατά φθίνουσα σειρά σταθμισμένη βαθμολογία:
α/α 1 «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – ΔΙΑΚΡ. ENCODIA ΕΠΕ» με σταθμισμένη βαθμολογία
78,71
Στις 16-1-2018 η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ, το οποίο υπογράφηκε
εις πενταπλούν από όλα τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την ανάθεση της
μελέτης στο μελετητικό γραφείο «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη
σταθμισμένη βαθμολογία 86,25.
Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της
αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 της οικία διακήρυξης.
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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 »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία
τροποποιείται 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’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
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Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:: 20704/179/19.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
ΠΔΕ..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης : « Επικαιροποίηση
μελέτης σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την Επ. Οδό Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο. Πατρών -Πύργου», ποσού
91.000,00€ με ΦΠΑ και
2. Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης στο μελετητικό γραφείο «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» η
οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 86,25, με συνολικό ποσό
οικονομικής προσφοράς 24.984,90.€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση προσφερθείσα έκπτωση 66,00%.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

