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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 425/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 56702/682/21.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 425/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης:
«Τεχνικές Μελέτες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) της Ε.Ο. Κρέστενας – Ανδρίτσαινας
(πριν την είσοδο Μπαρακίτικων), Β) Ζαχάρως – Αρήνης (θέση κοιμητηρίου Αρήνης) και γ) Θολό –
Φιγαλείας (θέση οικισμού Λεπρέου)», Ποσού : 57.787,50,00€ χωρίς ΦΠΑ», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

66959/707/1.3.2019 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. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Καρδάρα Ευσταθία και Σύρμος Γεώργιος Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 425/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 39ο θέμα στην ημερήσια διάταξη με τίτλο:
«Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «Τεχνικές Μελέτες για την
αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) της Ε.Ο. Κρέστενας – Ανδρίτσαινας(πριν την είσοδο
Μπαρακίτικων), Β) Ζαχάρως – Αρήνης (θέση κοιμητηρίου Αρήνης) και γ) Θολό – Φιγαλείας(θέση
οικισμού Λεπρέου)», Ποσού : 57.787,50,00€ χωρίς ΦΠΑ».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 56702/682/21.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
1.Με την υπ’ αριθ. 52/25-4-2018(ΑΔΑ:7Χ267Λ6-ΔΨ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε η
προένταξη στο Επενδυτικό πρόγραμμα της Π.Ε. Ηλείας/ΠΔΕ χρηματοδοτούμενο από τους ΚΑΠ.
2. Με την υπ’ αριθ. 78/6-6-2018(ΑΔΑ:69Ψ27Λ6-8ΩΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε
έγινε η έγκριση του τρόπου ανάθεσης της ως άνω μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 και 86 του
Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής του άρθρου 86 του ίδιου νόμου.
3. Με την 192968/8720/26-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού –Δημοσιονομικού Ελέγχου βεβαιώθηκε η
ύπαρξη πίστωσης ποσού 28.680,00€ και έγινε δέσμευση ισόποσης πίστωσης στον Κ.Α.Ε
02.03.071.9761.01.0002.
4.Με την υπ’ αριθμ. 113839/1234/13-4-208 απόφαση του Δ/ντη Π.Ε. Ηλείας έγινε η έγκριση του φακέλου
δημόσιας σύμβασης της μελέτης του τίτλου.
5.Με την υπ΄ αριθμ. 1283/2018(ΑΔΑ:ΨΑΩΟ7Λ6-ΜΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεσης της ως άνω μελέτης με
συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 , η διάθεσης πίστωσης ποσού 28.680,00€ και έγινε ο
ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού»,
6.Με την 200798/9088/26-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΤ97Λ6-ΘΜΥ) απόφαση του Δ/ντή Οικονομικού –Δημοσιονομικού
Ελέγχου εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 28.680,00€ στον Κ.Α.Ε 02.03.071.9761.01.0002 του
εγκεκριμένου προϋπ/σμού έτους 2018 της ΠΕ Ηλείας .
7.Η μελέτη προκηρύχθηκε με την από 23-7-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003467206) και η προθεσμία
υποβολής φακέλων έληγε στις 7-8-2018 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 και τα τρία μελετητικά σχήματα.
9.Κατόπιν και μετά από νέα πρόσκληση του προέδρου της Ε.Δ. ανοίχθηκαν οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών των διαγωνιζομένων μελετητικών εταιρειών που έγιναν δεκτά κατά το πρώτο στάδιο.
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. 401541/5165/14-12-2018 έγγραφο της η Ε. Δ. διαβίβασε το Πρακτικό Ι στην Οικονομική
Επιτροπή της ΠΔΕ προς έγκριση.
12.Με την υπ’ αριθμ. 2898/2018 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. 33344/325/1-2-2019 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
13.Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 13-2-2019 κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
34146/370/5-2-2019 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. - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.» η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 83,16 και με οικονομική προσφορά
33.516,75€ χωρίς Φ.Π.Α.
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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. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
15.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. - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» η οποία συγκέντρωσε τη
μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 83,16, με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 33.516,75€ χωρίς
Φ.Π.Α. και μέση προσφερθείσα έκπτωση 42,00%.

Το πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI
Επιτροπής διαγωνισμού
Στον Πύργο την Τετάρτη 13-2-2019 και ώρα 11,00 πμ, οι υπογεγραμμένοι:
1) Χαράλαμπος Μικέλης, Τοπ/φος Μηχ/κός στη ΔΤΕΠΕ Ηλείας ως πρόεδρος
2) Φώτη Χριστοδουλόπουλο Πολιτικό Μηχ/κό με Α΄ β στη ΔΤΕΠΕ Ηλείας ως μέλος
3) Χρήστο Γεωργακόπουλο, Πολιτικό Μηχ/κό, εκπρόσωπος του ΤΕΕ ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 1283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση της
μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 86 του Ν. 4412/2016 δηλ. με δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. 2072/18-7- 2018 έγγραφο του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 34146/370/5-2-2019 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 .
Για την Οικονομική Προσφορά ισχύουν, σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα παρακάτω:
20.3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής προσφοράς, το οποίο
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης.
Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες
υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά
κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά
συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση
των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων
ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους
όρους του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
21.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές
προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική
στάθμισή τους.
21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε
οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=20%
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές
κρίθηκαν κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας.
21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20%
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο
αριθμό στο U.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισοδύναμες προσφορές.
Με βάση τα παραπάνω οι Οικονομικές Προσφορές και των τριών (3) διαγωνιζομένων κρίθηκαν
παραδεκτές. Στη συνέχεια, έγινε από την Επιτροπή Διαγωνισμού λογιστικός έλεγχος των Οικονομικών
Προσφορών των διαγωνιζομένων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α

1

2

3

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ευρώ)

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

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

27.751,80 €

51,98%

ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
–
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
12.561,45€

78,26%

ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.

-

HYDROMENT
33.516,75€

42,00%

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
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Η βαθμολογία των «Τεχνικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Α/Α

1

2

3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
UT.Π

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

–
–

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
UO.Π
51,98

90,00

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
U = U.Τ.Π.*80% + U Ο.Π. *
20%
82,40

83,15

78,26

82,17

ΣΙΓΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε.
HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
93,45
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.

42,00

83,16

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. - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 83,16.
Στις 15-12-2019 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. - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» η οποία
συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 83,16 και με οικονομική προσφορά 33.516,75€
χωρίς Φ.Π.Α.
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.

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».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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).
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 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’ αριθμ. 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 «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 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./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 56702/682/21.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ και αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης στο μελετητικό γραφείο «ΣΙΓΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» η οποία συγκέντρωσε τη
μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 83,16, με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς
33.516,75€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση προσφερθείσα έκπτωση 42,00%.
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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 Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου
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