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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 386/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 67637/862/4.3.21019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 386/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο:
«ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Δ.Ο. ΚΡΔΣΔΝΑ - ΜΑΚΡΗΗΩΝ», πνζνύ
40.480,00 € ρσξίο ΦΠΑ.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ: 386/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 25ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα

ζςμθώνηζε

ομόθωνα

κε

ηίηιν:

«Έγθξηζε

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ

ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ» ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο: «ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Δ.Ο. ΚΡΔΣΔΝΑ ΜΑΚΡΗΗΩΝ», πνζνύ 40.480,00 € ρσξίο ΦΠΑ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 67637/862/4.3.21019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ην πξαθηηθφ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ «ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ» ηεο Δ. Γ. ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο θαη ζαο
γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 113823/1231/13-4-2018 απφθαζε ηνπ ΓΣΔ ΠΔ Ζιείαο έγηλε ε έγθξηζε
Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο.
2. Με ηελ ππ’ αξηζ 52/25-4-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ;έγηλε ε πξνέληαμε ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
Δ.Ο. ΚΡΔΣΔΝΑ ΜΑΚΡΗΗΩΝ» ζην εηήζην Δπελδπηηθφ Πξφγξακκα 2018 ηεο Π.Δ. Ζιείαο /Π.Γ.Δ. κε πξνυπνινγηζκφ
50.200,00€ κε ΦΠΑ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηνπο ΚΑΠ
3. Με ηελ ππ’ αξηζ. 78/4-6-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ έγηλε ε
έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ αλάζεζεο ηεο σο άλσ κειέηεο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.
4412/2016.
4. Με ηελ 220458/10120/24-7-2018 απφθαζε ηνπ Γ/ληή Οηθνλνκηθνχ –Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
βεβαηψζεθε ε χπαξμε πίζησζεο πνζνχ 20.080,00€ θαη έγηλε δέζκεπζε ηζφπνζεο πίζησζεο ζηνλ
Κ.Α.Δ 02.03.071.9761.01.0002 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπ/ζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΠΔ Ζιείαο γηα ηελ
αλαθεξφκελε κειέηε.
5. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 1552/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο εγθξίζεθαλ ν θάθεινο ηνπ έξγνπ, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ
άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016 ηεο σο άλσ
κειέηεο.
6. Με ηελ 231465/10633/24-7-2018 (ΑΓΑ: Ω0ΓΔ7Λ6-9Μ) απφθαζε ηνπ Γ/ληή Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ εγθξίζεθε ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 20.080,00€ ζηνλ Κ.Α.Δ
02.03.071.9761.01.0002 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπ/ζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΠΔ Ζιείαο .
7. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 1815/2018 απφθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ έγηλε ε ζπγθξφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.
4412/2016 ηεο κειέηεο.
8. Ζ κειέηε πξνθεξχρζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ 272872/3262/10-6-2018 (ΑΓΑ:6ΩΩΕ7Λ6-1ΖΜ)
Πξνθήξπμε θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο θαθέισλ έιεγε ζηηο 25-9-2018 θαη ψξα 11,00πκ.
9. ην δηαγσληζκφ θαηέζεζαλ πξνζθνξέο δχν (2) κειεηεηηθά ζρήκαηα (ζπκπξάμεηο γξαθείσλ
κειεηψλ)ηα νπνία θαη έγηλαλ δεθηά θαηά, ηελ πξψηε θάζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο (Πξαθηηθφ Η).
10. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά απφ δηαδνρηθέο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ εμέηαζε
πξνζεθηηθά ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ ηηο βαζκνιφγεζε θαη, ζπλέηαμε ην
ζπλεκκέλν Πξαθηηθφ Η (δεχηεξε θάζε).
11. Με ην ππ’ αξηζκ. 315766/3897/15-10-2018 έγγξαθν ηεο ε Δ. Γ. δηαβίβαζε ην Πξαθηηθφ Η ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΓΔ πξνο έγθξηζε.
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12. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2169/2018 απφθαζε ηεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΓΔ ελέθξηλε ην
Πξαθηηθφ Η ηεο Δ.Γ. Καηά ηεο πην πάλσ απφθαζεο δελ ππνβιήζεθε έλζηαζε, πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
ή αζθαιηζηηθά κέηξα.
13. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπλήιζε ζε λέα δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 9-11-2018 θαηφπηλ ηεο κε
αξηζκ. πξση. 342443/4332/2018 ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. πξνο ηα κέιε θαη φινπο
ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη απνζθξάγηζε, κνλφγξαςε θαη βαζκνιφγεζε ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο.
Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηεξψληαο ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζρεηηθά ζηελ Πξνθήξπμε,
πξνρψξεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο πνπ
είλαη ε πξνζθνξά ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο κειεηψλ «ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ(ΜΔΓΔ) ΑΝΓΡΔΑ ΑΛΔΒΗΕΟ &ΗΑ Δ.Δ. - ΞΔΝΟΦΩΝ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ &
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. δ.η. «GEOENVIRO» - ΩΣΖΡΖ ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ» ε νπνία ζπγθέληξσζε
ηε κεγαιχηεξε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 87,67 κε ζπλνιηθφ πνζφ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 7.811,95€
ρσξίο Φ.Π.Α..
14. Με ην ππ’ αξηζκ. 353227/4461/13-11-2018 έγγξαθν ηεο ε Δ. Γ. δηαβίβαζε ην Πξαθηηθφ ΗI ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΓΔ πξνο έγθξηζε.
15. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 2899/2018 απφθαζε ηεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΓΔ ηνπ ζηαδίνπ
ελέθξηλε ην ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΗΗ ηεο Δ. Γ. ζην αλαθήξπμε πξνζσξηλφ αλάδνρν ηεο κειέηεο ηελ ζχκπξαμε
κειεηεηηθψλ γξαθείσλ «ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ(ΜΔΓΔ) ΑΝΓΡΔΑ
ΑΛΔΒΗΕΟ &ΗΑ Δ.Δ. - ΞΔΝΟΦΩΝ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. δ.η.
«GEOENVIRO» - ΩΣΖΡΖ ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ».
16. Με ην ππ’ αξηζκ. 8507/88/15-1-2019 έγγξαθν ε 2899/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ θνηλνπνηήζεθε ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
17. Καηά ηεο ππ’ αξηζκ. 2899/2018απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ δελ ππνβιήζεθε
έλζηαζε, πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αζθαιηζηηθά κέηξα.
18. Με ην ππ’ αξηζκ. 34135/369/2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ εηδνπνηήζεθε ν
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηo άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο.
19. Με ην ππ’ αξηζκ. 53744/614/21-2-2019 ν πξφεδξνο ηεο Δ.Γ. ζπγθάιεζε ηεο Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αλνίμνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.1
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία κε ηελ απφ 19-2-2019
αίηεζε. Μεηά απφ ηνλ εθηελή θαη δηεμνδηθφ έιεγρν ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ, δηαπηζηψζεθε φηη απηά
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, σο νξίδεη ην αληίζηνηρν άξζξν 5,
παξ.5.3 ηεο Γηαθήξπμεο, ήηνη α) έρνπλ ππνβιεζεί λφκηκα θαη εκπξφζεζκα θαη β) απνδεηθλχνπλ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 22 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ θαη
ζπλέηαμε ην ζπλεκκέλν Πξαθηηθφ.
Καηφπηλ απηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5.7, ηεο Πξνθήξπμεο παξαθαινχκε, σο Πξντζηακέλε
Αξρή, λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ (έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ)
θαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο: «ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
Δ.Ο. ΚΡΔΣΔΝΑ - ΜΑΚΡΗΗΩΝ» », ζηε ζχκπξαμε κειεηεηηθψλ γξαθείσλ «ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ(ΜΔΓΔ) ΑΝΓΡΔΑ ΑΛΔΒΗΕΟ &ΗΑ Δ.Δ. - ΞΔΝΟΦΩΝ
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ
&
ΤΝΔΡΓΑΣΔ
Δ.Δ.
δ.η.
«GEOENVIRO»
ΩΣΖΡΖ
ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ», ε νπνία ζπγθέληξσζε ηε κεγαιχηεξε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 87,67, κε
ζπλνιηθφ πνζφ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 7.811,95.€ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κέζε πξνζθεξζείζα έθπησζε
80,70%.
Σν πξαθηηθφ αλαθέξεη ηα εμήο:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ «ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ»

Σεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
ηνλ Πχξγν ηελ Σρίηη 26-2-2019 θαη ψξα 10,00 πμ, νη ππνγεγξακκέλνη:
1) Υαράλαμπος Μικέλης, Σοπ/θος Μητ/κός ζηη ΓΣΔΠΔ Ζλείας ως πρόεδρος
2) Μαρία Μαλεβίηη Σοπ/θος Μητ/κός ζηη ΓΣΔΠΔ Ζλείας ως μέλος
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3) Βαζίλειος Εαταρόποσλος, Πολιηικός Μητ/κός, εκπρόζωπος ηοσ ΣΔΔ ως μέλος
πνπ απνηεινχκε ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
1815/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δεκνπξάηεζε ηεο κειέηεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 86 ηνπ Ν. 4412/2016 δει. κε δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ θαη
θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζπλήιζακε ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ.Π.Δ.
Ζιείαο ζην Γηνηθεηήξην Πχξγνπ χζηεξα απφ ηε κε αξηζκ. πξση. 53744/614/21-2-2019 Πξφζθιεζε ηνπ
πξνέδξνπ, πξνθεηκέλνπ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε λα πξνβνχκε ζηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ
επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν .
Ζ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8.2. ηνπ ηεχρνπο ηεο νηθείαο
δηαθήξπμεο, αθνχ πξσηίζησο έιεγμε ηελ απφ 19-2-2019 ππνβνιή ηνπ θαθέινπ απφ ηνλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν»
(αξηζκ.πξση. 53744/614/19-2-2019 ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο) σο πξνο ην εκπξφζεζκν ππνβνιήο απηνχ,
απνζθξάγηζε ην θάθειν ησλ ππνβιεζέλησλ Γηθαηνινγεηηθψλ. ηνλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν» είρε ζηαιεί ε απφ
5-2-2019 (αξηζκ.πξση.34135/369/5-2-2019 ηεο Γ.Σ.Δ. ηεο Π.Δ. Ζιείαο) πξφζθιεζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηνλ εθηελή θαη δηεμνδηθφ έιεγρν ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ,
δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο της προσωρινής αναδότοσ ζχκπξαμεο
γξαθείσλ κειεηψλ: «ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ(ΜΔΓΔ) ΑΝΓΡΔΑ ΑΛΔΒΗΕΟ
&ΗΑ Δ.Δ.– ΞΔΝΟΦΩΝ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ. δ.η. «GEOENVIRO» - ΩΣΖΡΖ
ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ» ζηνλ δηαγσληζκφ, φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηεο νηθείαο
Γηαθήξπμεο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηελ δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζε απηφλ.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θιείλεη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ «ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ» ην νπνίν ππνγξάθεηαη
εηο ηξηπινχλ απφ φια ηα κέιε ηεο.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
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 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 67637/862/4.3.21019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Ζιείαο
ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό Διέγρνπ Δπηθαηξνπνηεκέλσλ Γηθαηνινγεηηθώλ Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο: «ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Δ.Ο.
ΚΡΔΣΔΝΑ - ΜΑΚΡΗΗΩΝ», πνζνύ 40.480,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.
2.

Καηαθπξώλεη ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο: «ΜΔΛΔΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ

Δ.Ο. ΚΡΔΣΔΝΑ - ΜΑΚΡΗΗΩΝ» ζηε ζύκπξαμε κειεηεηηθώλ γξαθείσλ «ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (ΜΔΓΔ) ΑΝΓΡΔΑ ΑΛΔΒΗΕΟ & ΗΑ Δ.Δ. - ΞΔΝΟΦΩΝ
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ

&

ΤΝΔΡΓΑΣΔ

Δ.Δ.

δ.η.

«GEOENVIRO»

-

ΩΣΖΡΖ

ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ», ε νπνία ζπγθέληξσζε ηε κεγαιύηεξε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 87,67, κε
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ζπλνιηθό πνζό νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 7.811,95 € ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κέζε πξνζθεξζείζα έθπησζε
80,70%.
3.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ζιείαο θ. Γεσξγηόπνπιν Γεώξγην γηα ηελ

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, θαη ε νπνία αθνξά ηελ αλσηέξσ κειέηε.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ζ Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ
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