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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 424/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.56592/681/21.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 424/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙI ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη Αλάδεημε
Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε νξηνζέηεζεο θαη
αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηνλ ρείκαξξν «Γθνπξιέζα» πεξηνρήο Ακαιηάδνο Ν. Ηιείαο», πξνεθ/λεο
ακνηβήο: 259.325,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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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 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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Απ. Απόθαζηρ 424/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 38ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙI ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη Αλάδεημε Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ γηα
ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε νξηνζέηεζεο θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηνλ ρείκαξξν
«Γθνπξιέζα» πεξηνρήο Ακαιηάδνο Ν. Ηιείαο», πξνεθ/λεο ακνηβήο: 259.325,00 € ρσξίο ην
Φ.Π.Α.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: ΟΗΚ.56592/681/21.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Όπσο γλσξίδεηε, ε αλσηέξσ κειέηε έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζηελ ΣΑΜΠ001, κε
θσδηθφ 2017ΜΠ00100001, βάζεη ηεο ππ’αξηζκ.123376/10.11.2017 Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, κε πξνυπνινγηζκφ 322.000,00 κε Φ.Π.Α.
Δπηπιένλ, ζαο γλσξίδνπκε φηη:
1.Με ηελ ππ’ αξηζκ.623/2018 (ΑΓΑ:9ΤΓΝ7Λ6-2ΚΧ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
εγθξίζεθαλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη αλάζεζεο κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ άλσ ησλ νξίσλ, ησλ άξζξσλ 27 θαη
86 ηνπ Ν.4412/2016.
2.Η «Πξνθήξπμε Σχκβαζεο» απεζηάιε, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο simap.europa.eu, γηα δεκνζίεπζε ζηελ
Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ζηηο 7/6/2018.
3.Ψο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα αλάζεζεο
κειέηεο είρε νξηζηεί, αξρηθά, ε 18ε Ινπιίνπ 2018 θαη ψξα 10:30π.κ. αιιά ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ
ΔΣΗΓΗΣ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.1550/2018 (ΑΓΑ:ΨΝΛ37Λ6-ΓΙΦ) Απφθαζε ηεο Ο.Δ. πεξί λέαο
εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο, ε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 9ε Απγνχζηνπ
2018 θαη ψξα 10:30π.κ.
4.Σηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ είραλ ππνβιεζεί δχν (2) θάθεινη 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.
5.H Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αθνχ έιαβε γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνέβε ζε
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., ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο
πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
6.Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ -κεηά απφ εθηελή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλδηαπίζησζε φηη ζην ζχλνιν ηνπο νη ππνβιεζέληεο θάθεινη πεξηειάκβαλαλ ην έληππν Δ.Δ.Δ.Σ. θαζψο θαη ηελ
εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Δλ ζπλερεία, ειέγρζεθαλ δηεμνδηθά ηα έληππα Δ.Δ.Δ.Σ. ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ απηά
είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλα θαη ηαπηνρξφλσο ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα: 1.) ηεο
Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο θαη 2). ηεο Τερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηνπο
Ιθαλφηεηαο, 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 θαη νη δχν (2) δηαγσληδφκελνη
πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο Γηαθήξπμεο.
7.Η Δ.Γ. ηελ ίδηα κέξα, ήηνη ηελ 9ε Απγνχζηνπ 2018, πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ Τερληθψλ Πξνζθνξψλ
θαη ησλ δχν (2) ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη θαηφπηλ θιεηζηψλ ζπζθέςεσλ νινθιήξσζε ην
Πξαθηηθνχ I (2ε θάζε/ άλνηγκα θαθέινπ Τερληθήο Πξνζθνξάο), ην νπνίν θαη έθιεηζε ζηηο 21/12/2018.
8.Με ην ππ’ αξηζκ. πξση.:ΟΙΚ.416532/5349/27.12.2018 έγγξαθν ηεο Γ.Τ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο ην αλσηέξσ
Πξαθηηθφ Ι εζηάιε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Δ. πξνο έγθξηζε.
9.Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Π.Γ.Δ., κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2917/2018 (ΑΓΑ:ΧΣΔΞ7Λ6-ΘΞΤ) Απφθαζε ηεο,
ελέθξηλε ην Πξαθηηθφ Ι ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν θαη, ελ ζπλερεία, θνηλνπνηήζεθε, κε ην ππ’
αξηζκ.πξση. 4783/40/8.1.2019 έγγξαθν ηεο Γ.Τ.Δ. ηεο Π.Δ. Ηιείαο θαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
ηνπ ΔΣΗΓΗΣ, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, γηα ηπρφλ ππνβνιή
πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθπγψλ
ήηαλ ε Παξαζθεπή 18.1.2019. Καηά ηνπ σο άλσ Πξαθηηθνχ Ι δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθπγέο.
10.Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ ηεο απφ 13.2.2019 λέαο πξφζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, πξνέβε ζηηο 19.2.2019 ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ δχν
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(2) ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έγηλαλ δεθηνί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλ
ζπλερεία, νινθιήξσζε ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ IΙ, ην νπνίν θαη έθιεηζε ζηηο 20.2.2019.
Καηφπηλ απηψλ θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 4.6 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 99 παξ. 1α ηνπ
Ν.4412/2016, ζαο δηαβηβάδνπκε ην Πξαθηηθφ ΙΙ ηεο Δ.Γ. θαη παξαθαινχκε, σο Πξντζηακέλε Αξρή, λα
απνθαζίζεηε γηα ηελ Έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ ΙΙ θαη ηελ αλάδεημε σο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε νξηνζέηεζεο θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηνλ ρείκαξξν «Γθνπξιέζα» πεξηνρήο
Ακαιηάδνο Ν. Ηιείαο» ηελ ζχκπξαμε ησλ γξαθείσλ κειεηψλ «SIGMA ΜΔΛΔΤΨΝ Α.Δ." -"HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ Α.Δ."», κε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 75,72 θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά
225.612,75€ ρσξίο ην Φ.Π.Α.

Σν πξαθηηθό έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ IΙ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Στον Πφργο, ςτισ 19/02/2019, θμζρα Σρίτη και ϊρα 11:00, μετά από τθν 13/02/2019 πρόςκλθςθ τθσ
Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ οι υπογράφοντεσ
το παρόν :
1) Αντωνία αρακίνη, Αγρονόμοσ Σοπογράφοσ Μηχανικόσ, ωσ Πρόεδροσ
2) Αθανάςιοσ Μπζλτςοσ, Αγρονόμοσ Σοπογράφοσ Μηχανικόσ, ωσ μζλοσ
3) Παναγιώτησ Χρονόπουλοσ, Πολιτικόσ Μηχανικόσ, εκπρόςωποσ του Σ.Ε.Ε., ωσ μζλοσ
που αποτελοφμε τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, βάςει τθσ υπ’αρικμ. 1363/2018 (ΑΔΑ:7ΑΖΕ7Λ6-ΦΒ0)
Απόφαςθ τθσ Ο.Ε., για τθ διεξαγωγι του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 74343,
προβικαμε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο) φακζλων των Οικονομικϊν Προςφορϊν των δφο (2)
διαγωνιηόμενων, οι οποίεσ είχαν κρικεί παραδεκτζσ ςφμφωνα και με το Πρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ.
Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προχϊρθςε ςτθν καταχϊρθςθ του περιεχομζνου των φακζλων των Οικονομικϊν
Προςφορϊν, όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα, ςτον οποίον περιλαμβάνεται και θ βακμολογία των
Οικονομικϊν Προςφορϊν των διαγωνιηόμενων. Για τθν Οικονομικι Προςφορά ιςχφουν, ςφμφωνα με τθν
Διακιρυξθ, τα παρακάτω:
Άρκρο 3, παρ.5, εδάφιο γ. και δ: «γ Οι προςφζροντεσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ, ςτον
θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνα Ηλεκτρονικισ Προςφοράσ» και ςτον κατά περίπτωςθ (υπο)φάκελο, όλα τα
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τουσ ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Στθν οικονομικι προςφορά αναγράφεται θ προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και θ ςυνολικι
τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Η οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επί μζρουσ κατθγορία
μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δ' τθσ παρ. 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
Περιλαμβάνει, εκτόσ από τισ αμοιβζσ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν, τισ αμοιβζσ για τον προγραμματιςμό,
τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ, κακϊσ επίςθσ και
των εργαςιϊν /μελετϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 8 του άρκρου 53 του ν.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 3 του νόμου αυτοφ. Η ςυνολικι
προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, με ςτρογγυλοποίθςθ
ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο».
Άρκρο 21, παρ.3: «Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ
βακμολογία ΒΟΠι τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΠι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ
ωσ εξισ:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι.
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΠ=20%
Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ κρίκθκαν πλιρθ και οι Τεχνικζσ Προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 21.2».
Άρκρο 21, παρ.4: H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:
U = U ΣΠ * 80% + U ΟΠ * 20%
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο
αρικμό ςτο U.
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Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα
τουσ γνωςτοποιθκεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ.
Με βάςθ τα παραπάνω, οι Οικονομικζσ Προςφορζσ των διαγωνιηόμενων μετά και τον λογιςτικό ζλεγχο
αυτϊν, από τον οποίο προζκυψε ο ορκόσ υπολογιςμόσ τουσ, είναι:
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
(άρκρο 21.3 τθσ Διακιρυξθσ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΣΑΞΗ /
(με απρόβλεπτα
ΒOΠι =100x(1-ΟΠι/ΠΑ)
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΣΤΧΙΟΤ
χωρίσ Φ.Π.Α. –
ςε ευρώ)

1

ΤΜΠΡΑΞΗ: "SIGMA
ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε." "HYDROMENT
ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.".

ΚΑΣ. 16
(70% SIGMA ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε."
+30% HYDROMENT
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
ΚΑΣ. 13
(70% SIGMA ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε."
+30% HYDROMENT
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
ΚΑΣ. 27
(70% SIGMA ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε."
+30% HYDROMENT
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
ΚΑΣ. 20
(100% HYDROMENT
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)

225.612,75

13,00

2

ΗΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΚΑΣ. 16, ΚΑΣ.13, ΚΑΣ.27 και
ΚΑΣ.20 (100% ΗΛΙΔΑ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)

227.700,00

12,20

Ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, γίνεται ςτον παρακάτω
πίνακα όπου ςτθν τρίτθ ςτιλθ ζχει μεταφερκεί θ οριςτικι βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν από το
Πρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία (U) των οικονομικϊν φορζων, και ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ
από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΙΑ
Α/Α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ
UT.Π
U O.Π =100x(1-ΟΠι/ΠΑ)
U = U.Σ.Π.*80% + U
Ο.Π.*20%
ΤΜΠΡΑΞΗ: "SIGMA
ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε." 1
"HYDROMENT
91,40
13,00
75,72
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.".
2

ΗΛΙΔΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

91,40

12,20

75,56

Βάςει των ανωτζρω, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ομόφωνα ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ ςτθ
ςφμπραξθ γραφείων μελετϊν «SIGMA ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε." -"HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."»,
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θ οποία ςυγκζντρωςε ςτακμιςμζνθ βακμολογία 75,72 και κλείνει τθ ςφνταξθ του Πρακτικοφ ΙΙ, το οποίο
υπογράφεται εισ τριπλοφν από όλα τα μζλθ τθσ.

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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 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.56592/681/21.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ην Πξαθηηθό ΙΙ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αλαδεηθλύεη σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε νξηνζέηεζεο θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηνλ ρείκαξξν «Γθνπξιέζα»
πεξηνρήο Ακαιηάδνο Ν. Ηιείαο» ηελ ζύκπξαμε ησλ γξαθείσλ κειεηώλ «SIGMA ΜΔΛΔΣΩΝ Α.Δ."
-"HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ."», κε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία 75,72 θαη
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 225.612,75€ 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

