INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.03.13 14:45:44
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάηπα 13 Μαπηίος 2019
Απ. Ππωη: 52127/505
ΠΡΟ: Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 428/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.48007/524/13.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 428/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε
ηεο ππεξεζίαο / εξγαζίαο κε ηίηιν: «Σνπνγξαθηθέο θαη γεσεξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζην Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν Ν. Ηιείαο», πξνεθ/λεο ακνηβήο:
134.090,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ

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 απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε 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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ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ
Απ. Απόθαζηρ 428/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 42ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο / εξγαζίαο
κε ηίηιν: «Σνπνγξαθηθέο θαη γεσεξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζην
Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν Ν. Ηιείαο», πξνεθ/λεο ακνηβήο: 134.090,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.48007/524/13.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Όπσο γλσξίδεηε, ε αλσηέξσ ππεξεζία / εξγαζία έρεη εληαρζεί ζην Δπελδπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ησλ ΚΑΠ 2018, κε πξνυπνινγηζκφ
166.300,00 κε Φ.Π.Α.
Δπηπιένλ, ζαο γλσξίδνπκε φηη:
1. Με ηελ ππ’ αξ. 77/4.6.2018 (ΑΓΑ: ΦΒ0Ο7Λ6-Π2Α) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο
Π.Γ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ηξφπνπ αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο κε ηελ πξνβιεπφκελε αλνηθηή δηαδηθαζία
θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
κε βάζε ηελ βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο –ηηκήο (άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016).
2. Με ηελ ππ’ αξηζκ.2518/2018 (ΑΓΑ: Φ5ΓΒ7Λ6-ΒΘΡ) Απφθαζε ηεο Ο.Δ. ηεο Π.Γ.Δ. εγθξίζεθαλ ηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο
ελ ζέκαηη ππεξεζίαο/ εξγαζίαο.
3. Η ππ’ αξηζκ. πξση. 305365/3738/26.11.2018 «Πξνθήξπμε Σχκβαζεο» αλαξηήζεθε ζην Γηαχγεηα (ΑΓΑ:
6ΦΕ37Λ6-ΝΔ) θαη ζην ΚΗΜΓΗΣ (ΑΓΑΜ: 18PROC004080171 2018-11-28) θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο
Γηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ (ΑΓΑΜ: 18PROC004080330 2018-11-28).
4. Ωο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα αλάζεζεο
ππεξεζίαο/εξγαζίαο είρε νξηζηεί ε 28ε Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 10:30π.κ.
5. Σηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ είρε ππνβιεζεί έλαο (1) θάθεινο ζπκκεηνρήο απφ
κειεηεηέο/ γξαθεία κειεηψλ ή ζπκπξάμεηο απηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ «Καηάινγν Σπκκεηερφλησλ», φπσο απηφο
παξήρζε απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.
6. H Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αθνχ έιαβε γλψζε ηνπ κνλαδηθνχ ζπκκεηέρνληα δηαγσληδφκελνπ πξνέβε ζε
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» θαη ηνπ (ππν)θαθέινπ «Τερληθή
Πξνζθνξά» απηνχ, σο απηφο είρε ππνβιεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.
7. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά απφ εθηελή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ ζπκκεηέρνληα,
δηαπίζησζε φηη ν ππνβιεζέλ θάθεινο απηνχ πεξηειάκβαλε ην ηππνπνηεκέλν έγγξαθν Τ.Δ.Υ.Γ. θαζψο θαη ηελ
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Δλ ζπλερεία, ειέγρζεθε δηεμνδηθά ην Τ.Δ.Υ.Γ ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ απηφ
είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν θαη ηαπηνρξφλσο ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα: 1.) ηεο
Οηθολοκηθής θαη Υρεκαηοοηθολοκηθής ηοσ επάρθεηας θαη 2). ηεο Σετληθής θαη Δπαγγεικαηηθής ηοσς
Ηθαλόηεηας, σο απηά θαζνξίδνληαλ ζηα άξζξα 19.2 θαη 19.3 ηεο Γηαθήξπμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα
22.2.2 θαη 22.2.3 ηεο ηδίαο Γηαθήξπμεο. Απφ ην έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν δηαγσληδφκελνο πιεξνχζε ηα
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο Γηαθήξπμεο.
8. Η Δ.Γ. ηελ ίδηα κέξα, ήηνη ηελ 28ε Γεθεκβρίοσ 2018, πξνέβε θαη ζηελ απνζθξάγηζε ηεο Τερληθήο
Πξνζθνξψλ ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη θαηφπηλ θιεηζηψλ ζπζθέςεσλ νινθιήξσζε ην
Πξαθηηθνχ I (2ε θάζε/ άλνηγκα θαθέινπ Τερληθήο Πξνζθνξάο), ην νπνίν θαη έθιεηζε ζηηο 11/02/2019.
Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4, παξ.γ. ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 99 παξ.
1α ηνπ Ν.4412/2016, ζαο δηαβηβάδνπκε ην Πξαθηηθφ Ι (Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Σπκκεηνρήο θαη άλνηγκα θαη
αμηνιφγεζε Τερληθήο Πξνζθνξάο) ηεο Δ.Γ. θαη παξαθαινχκε, σο Πξντζηακέλε Αξρή, λα απνθαζίζεηε γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ Πξαθηηθνχ Ι.
ΠΡΑΚΣΗΚΟ Η
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ
ΣΖ ΤΠΖΡΔΊΑ/ΔΡΓΑΊΑ κε ηίηιο:
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ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ
«ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΧΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ ΣΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ Ν. ΖΛΔΗΑ»
Προεθηηκώκελες ακοηβής : 134.090,00 € τφρίς ηο Φ.Π.Α.
Σηνλ Πχξγν ηελ 28 Γεθεκβρίοσ 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:30, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ:
1) Αληφλία αραθίλε, Αγρολόκος Σοπογράθος Μεταληθός, φς Πρόεδρος
2) Αλδρέας Ακποσταληκπα, Ποιηηηθός Μεταληθός Π.Δ., φς κέιος
3) Καληούλες Βαζίιεηος, Αρτηηέθηφλ Μεταληθός, εθπρόζφπος ηοσ Σ.Δ.Δ., φς κέιος
πνπ απνηεινχκε ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, βάζεη ηεο ππ’αξηζκ. 2518/2018 (ΑΓΑ:Φ5ΓΒ7Λ6-ΒΘΡ) Απφθαζε
ηεο Ο.Δ., γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 78812, αθνχ ιάβακε ππφςε :
α). Τελ ππ΄ αξ. 77/4.6.2018 (ΑΓΑ:ΦΒ0Ο7Λ6-Π2Α) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ.
πεξί έγθξηζεο ηνπ ηξφπνπ αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο κε ηελ πξνβιεπφκελε αλνηθηή δηαδηθαζία θάησ ησλ
νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε βάζε
ηελ βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο –ηηκήο (άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016).
β). Τελ ππ’αξηζκ.2518/2018 (ΑΓΑ:Φ5ΓΒ7Λ6-ΒΘΡ) Απφθαζε ηεο Ο.Δ. ηεο Π.Γ.Δ. πεξί έγθξηζεο ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο θαη ηξφπνπ αλάζεζεο ηνλ αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο
ελ ζέκαηη ππεξεζίαο/εξγαζίαο.
γ). Τελ ππ’αξηζκ.πξση.305365/3738/26.11.2018 (ΑΓΑ:6ΦΕ37Λ6-ΝΔ) Πξνθήξπμε Σχκβαζεο.
δ). Τελ Γηαθήξπμε Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο/ εξγαζίαο (AΓΑΜ: 18PROC004080330
2018-11-28).
ε). Tνλ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
δ). Τν γεγνλφο φηη, ε ρεηξίζηξηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, Αζαλαζία Παλαγησηνπνχινπ, Πνιηηηθφο
Μεραληθφο, ππάιιεινο ηεο Γ.Τ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφςε κειέηεο, αλάξηεζε ηνλ θάησζη θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ:
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
Α/Α
Δπφλσκία Προζθέροληα
Υρόλος Τποβοιής Προζθοράς
1

Υ.ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. κε δ.η.
GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.

21/12/2018 13:52:17

φπσο απηφο παξήρζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΣΗΓΗΣ. (2E13020Δ131Β01BDA6BC99A71555DA99) ζηνλ
ειεθηξνληθφ ρψξν «Σπλεκκέλα Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ» θαη ηνλ θνηλνπνίεζε κέζα απφ ην κελνχ
«Δπηθνηλσλία» ζηνλ κνλαδηθφ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, πξνβήθακε ζηα πξνβιεπφκελα ηεο παξ.β. ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο Γηαθήξπμεο ηεο κειέηεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» θαη ηνπ (ππν)θαθέινπ «Τερληθή Πξνζθνξά», σο απηνί είραλ ππνβιεζεί ζηελ
πιαηθφξκα ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ (ππν) θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ηνπ κολαδηθού ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ
θνξέα δηαπηζηψζεθε, αξρηθά, φηη ζην ζχλνιν ηνπ πεξηειάκβαλε ην έληππν Δ.Δ.Δ.Σ. θαζψο θαη ηελ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Γηαθήξπμεο.
Δλ ζπλερεία, ειέγρζεθε δηεμνδηθά ην έληππν Τ.Δ.Υ.Γ. ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ απηφ είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν
θαη ηαπηνρξφλσο ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα: 1.) ηεο Οηθολοκηθής θαη
Υρεκαηοοηθολοκηθής ηοσ επάρθεηας θαη 2). ηεο Σετληθής θαη Δπαγγεικαηηθής ηοσς Ηθαλόηεηας, σο απηά
θαζνξίδνληαλ ζηα άξζξα 19.2 θαη 19.3 ηεο Γηαθήξπμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 22.2.2 θαη 22.2.3 ηεο ηδίαο
Γηαθήξπμεο.
Απφ ηνλ σο άλσ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν κνλαδηθφο ζπκκεηέρνληαο δηαγσληδφκελνο πιεξεί ηα απαηηνχκελα
θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηεμαγσγή ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ζπληάρζεθε ν θάησζη πίλαθαο θαηαγξαθήο
απηψλ:
ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΏΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Α/Α

1

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ
Υ.ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. κε δ.η.
GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.

ΣΑΞΖ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΣΤΥΗΟΤ

Δγγσεηηθή
σκκεηοτής

Έιεγτος
Γηθαηοιογεηηθώλ

ΚΑΣ. 16 / Πηστίο Γ’
(100% Υ.ΥΗΧΝΖ ύκβοσιοη
Μεταληθοί Α.Δ.)
&
ΚΑΣ. 21/ Πηστίο Γ’
(100% Υ.ΥΗΧΝΖ ύκβοσιοη
Μεταληθοί Α.Δ.)

Αρηζκός:
LD/18351/00008,
17.12.2018
Ποζό: 2.681,80
Πηζηφηηθό ίδρσκα:
attica bank

ΝΑΗ
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ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ
Σηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο πξνρψξεζε ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπ (ππν)θαθέινπ ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηνπ κνλαδηθνχ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο
θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Α/Α

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ

Κρηηήρηο 1ο

Κρηηήρηο 2ο

Κρηηήρηο 3ο

1

Υ.ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.
κε δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Σηε ζπλέρεηα, ζε δηαδνρηθέο θιεηζηές ζσζθέυεης απφ 28.12.2018 έσο 11.02.2019, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
έιεγμε, έθξηλε θαη αμηνιφγεζε ηελ «Τερληθή Πξνζθνξά» ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο, σο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο Πξνθήξπμεο.
Σπγθεθξηκέλα, αμηνιφγεζε ηνλ θάζε δηαγσληδφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ζχκθσλα κε:
Κρηηήρηο 1ο Σετληθής προζθοράς
Αμηνινγείηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ Τερληθή έθζεζε ηεο παξ. 20.2 κε εληνπηζκφ ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο.
Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ
Τν θξηηήξην 1ν ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ1 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ο ζσληειεζηής βαρύηεηας ηοσ θρηηερίοσ 1 ορίδεηαη ζε ζ1=35%.
Κρηηήρηο 2ο Σετληθής προζθοράς
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο θαη ην Φξνλνδηάγξακκα ηεο παξ. 20.2 θαη ζπγθεθξηκέλα :
• ν βαζκφο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο
• ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπληνληζηή
• ε ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο
• ηα παξερφκελα ζηνηρεία απφ ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο
αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα λα εθηειέζεη ηελ ζχκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν
Τν θξηηήξην 2 ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ2, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 50 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ο ζσληειεζηής βαρύηεηας ηοσ θρηηερίοσ 2 νξίδεηαη ζε ζ2 = 25%.
Κρηηήρηο 3ο Σετληθής προζθοράς
Αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φπσο πξνθχπηεη απφ ην Οξγαλφγξακκα, ηελ Έθζεζε
Τεθκεξίσζεο Καζεθφλησλ θαη Καηαλνκήο Δξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηα Σηνηρεία
γηα ηε Σπλνρή ηεο Οκάδαο Μειέηεο ηεο παξ. 20.2 θαη ζπγθεθξηκέλα :
• Η ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο
• Η επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ δνκή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο
• Ο βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο
Τν θξηηήξην 3 ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ3, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 50 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ο ζσληειεζηής βαρύηεηας ηοσ θρηηερίοσ 3 νξίδεηαη ζε ζ3 = 40%.
σλοιηθή βαζκοιογία Σετληθής Προζθοράς
Τν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ (θαη ππνθξηηεξίσλ) αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη
ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Η βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:
U ΤΠ= ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+ζ3*Κ3
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
Όπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ = 1
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε UTΠ = 80%.
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ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ
H Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ κε βαζκνινγία ησλ κειψλ
ηεο, κε ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο (ζχκθσλα θαη κε ηελ Δγθχθιην Δ.2/Γ17γ/06/11/ΦΝ439 /18.01.2010 ηνπ
ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΙ.), νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε βαζκνιφγεζε θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε ην θάησζη εχξνο βαζκνχ
βαζκνινγίαο:
Άρηζηος: ≥ 94, Ποιύ θαιός: 87-93, Καιός: 80-86, Ηθαλοποηεηηθός 73-79, Μέηρηος: 66-72, Αποδεθηός:
60-65, Αλεπαρθής: < 59.
H Δπηηξνπή θαηέγξαςε ηηο αθφινπζεο παξαηεξήζεηο ζπλνπηηθά θαη πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη
αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ κε νκνθσλία ησλ κειψλ ηεο, σο θαίλεηαη παξαθάησ:
Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη παξαθάησ:
Όζολ αθορά ζηο δηαγφληδόκελο κειεηεηηθό ζτήκα κε Α/Α 1
Υ.ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. κε δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.
ΚΡΗΣΖΡΗΟ 1ο
Καιή ηερληθή έθζεζε κε νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο, εληνπηζκφ
ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη δνκή ζχκθσλα
κε ηελ εγθχθιην Γ17γ/06/157/ΦΝ439.3/18-10-2006.
ΚΡΗΣΖΡΗΟ 2ο
Καιή Έθζεζε Μεζνδνινγίαο, θαιχπηεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο (αλ θαη ζην εδάθην
΄΄Σχληαμε ηνπνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ΄΄ αλαθέξνληαη εθπνλήζεηο κειεηψλ θαη ινγηζκηθφ πνπ δελ αθνξνχλ ηελ
παξνχζα κειέηε), κε αλαθνξά ζε αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
Παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπληνληζηή. Αλαθέξεηαη ην εηδηθφ ινγηζκηθφ θαη ν εμνπιηζκφο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο.
Τεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε
ζπλδηαζκφ κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε ζε
θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν.
ΚΡΗΣΖΡΗΟ 3ο
Καιή ε νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζφζνλ :
 ην θαζεθνληνιφγην ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κειέηεο είλαη πξνζδηνξηζκέλν.
 Η επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο απφ πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ θαη εηδηθνηήησλ είλαη πνιχ
θαιή θαη θαιχπηεη φια ηηο θαηεγνξίεο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα θαη έληερλε εθπφλεζε ηεο κειέηεο

Η νκάδα κειέηεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ δηαζέηεη θαιή ζπλνρή φπσο απηή πξνθχπηεη ηελ έθηαζε
πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο .
Η βαζκνινγία ηεο «Τερληθήο Πξνζθνξάο» ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ

1

Υ.ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. κε δ.η.
GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.

Κρηηήρηο 1ο
Κ1

Κρηηήρηο 2ο
Κ2

Κρηηήρηο 3ο
Κ3

80,00

75,00

80,00

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
UT.Π
(Κ1*35%+Κ2*25%
+Κ3*40%)

78,75

Σχκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, ε Τερληθή Πξνζθνξά ηνπ κνλαδηθνχ δηαγσληδφκελνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ζεσξείηαη παξαδεθηή ζην ζχλνιν ηεο, δεδνκέλνπ φηη νη βαζκνινγίεο ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ 1ν, 2ν
θαη 3ν αμηνιφγεζεο απηψλ είλαη πάλσ απφ ηα ειάρηζηα φξηα (50 κνλάδεο γηα ην 1ν Κξηηήξην, 40 κνλάδεο γηα ην
2ν Κξηηήξην θαη 40 κνλάδεο γηα ην 3ν Κξηηήξην), φπσο θαζνξίδνληαη ζην πξναλαθεξφκελν άξζξν 21.1. ηεο
νηθείαο Πξνθήξπμεο.
Σηηο 11/02/2019 ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιήξσζε ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Ι, ην νπνίν ππνγξάθεηαη
απφ φια ηα κέιε ηεο σο αθνινχζσο.
Πύργος 11/02/2019
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ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ
Η 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 Ινλίνπ 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 Ινλίνπ «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. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 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.
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ΑΔΑ: ΨΛ9Λ7Λ6-35Ζ
 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: ΟΙΚ.48007/524/13.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ην ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι (Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο θαη άλνηγκα θαη αμηνιόγεζε
Σερληθήο Πξνζθνξάο) ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο / εξγαζίαο κε
ηίηιν: «Σνπνγξαθηθέο θαη γεσεξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηνιηζζήζεσλ ζην
Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν Ν. Ηιείαο», πξνεθ/λεο ακνηβήο: 134.090,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.
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
Η Γξακκαηέαο

Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ
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