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Αρ. Πρωτ: 191626/1950
ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1411/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 191138/3085/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1411/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού και
Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες για
έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», προεκτιμώμενης
αμοιβής : 96.830,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

185323/1883/20.06.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 1411/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης
κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», προεκτιμώμενης αμοιβής : 96.830,00 € χωρίς το
Φ.Π.Α.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την
υπ’ αριθμ. πρωτ 191138/3085/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
Όπως γνωρίζετε, η ανωτέρω υπηρεσία/εργασία έχει ενταχθεί στο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα των ΚΑΠ 2018, με προϋπολογισμό 120.100,00
με Φ.Π.Α.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Με την υπ΄ αρ. 77/4.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΒ0Ο7Λ6-Π2Α) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. περί
έγκρισης του τρόπου ανάθεσης της εν λόγω μελέτης με την προβλεπόμενη ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των
ορίων του άρθρου 5, παρ.γ του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή του
Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26 ) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Με την υπ’αριθμ.430/2019 (ΑΔΑ:Ω39Δ7Λ6-5ΘΕ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκαν τα τεύχη
δημοπράτησης για την ανάθεση με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 της εν θέματι
μελέτης.
3. Η υπ’αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ.80180/1071/15.3.2019 «Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης»
αναρτήθηκε στο Διαύγεια (ΑΔΑ:7ΧΙΕ7Λ6-9Ρ3) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC004616568 2019-03-15) και το
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, με αριθμ.πρωτ.80008/1067/15.3.2019 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC004619249
2019-03-15).
4. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των συμμετεχόντων στην παρούσα ανάθεσης
υπηρεσίας/εργασίας είχε οριστεί η 17η Απριλίου 2019 και ώρα 11:00π.μ.
5. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είχε υποβληθεί ένας (1) φάκελος συμμετοχής από μελετητές/
γραφεία μελετών ή συμπράξεις αυτών, σύμφωνα με τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων», όπως αυτός παρήχθη αυτόματα
από το σύστημα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
6. H Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε γνώση του μοναδικού συμμετέχοντα διαγωνιζόμενου προέβη σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου «Τεχνική
Προσφορά» αυτού, ως αυτός είχε υποβληθεί στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
7. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά από εκτενή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του συμμετέχοντα,
διαπίστωσε ότι ο υποβληθέν φάκελος αυτού περιελάμβανε το τυποποιημένο έγγραφο Τ.Ε.Υ.Δ. καθώς και την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Εν συνεχεία, ελέγχθηκε διεξοδικά το Τ.Ε.Υ.Δ ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό είναι
ορθά συμπληρωμένο και ταυτοχρόνως ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια: 1.) της Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής του επάρκειας και 2). της Τεχνικής και Επαγγελματικής τους Ικανότητας, ως αυτά
καθορίζονταν στα άρθρα 19.2 και 19.3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με τα άρθρα 22.2.2 και 22.2.3 της ιδίας
Διακήρυξης. Από το έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο διαγωνιζόμενος πληρούσε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της
Διακήρυξης.
8. Η Ε.Δ. την ίδια μέρα, ήτοι την 11η Απριλίου 2019, προέβη και στην αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφορών του
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και κατόπιν κλειστών συσκέψεων ολοκλήρωσε το Πρακτικού I (2η φάση/ άνοιγμα
φακέλου Τεχνικής Προσφοράς), το οποίο και έκλεισε στις 31/05/2019.
9. Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε., με την υπ’ αριθμ. 1236/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΡΧ7Λ6-ΗΒΠ) Απόφαση της, ενέκρινε
το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο και, εν συνεχεία, κοινοποιήθηκε, με το υπ’ αριθμ.πρωτ.
179169/2876/14.6.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
στον μοναδικό συμμετέχοντα διαγωνιζόμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τυχόν υποβολή προδικαστικής
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφυγών ήταν η
Δευτέρα 26.3.2019. Κατά του ως άνω Πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.
10.Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν της από 20.6.2019 νέας πρόσκλησης της Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού, προέβη στις 26.6.2019 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς του μοναδικού
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία που έγινε δεκτός στο προηγούμενο στάδιο του
διαγωνισμού. Εν συνεχεία, ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Πρακτικού IΙ, το οποίο και έκλεισε στις 26/06/2019
Κατόπιν αυτών και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4.6 της Διακήρυξης και του άρθρου 99 παρ. 1α του
Ν.4412/2016, σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. και παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε
για την Έγκριση του σχετικού Πρακτικού ΙΙ και την ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου της μελέτης με τίτλο:
«Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», στα
συμπράττοντα γραφεία μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. -HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με
συνολική βαθμολογία 77,64 και οικονομική προσφορά 75.900,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.
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Το πρακτικό έχεις ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο:
«Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας»,
Προεκτιμώμενης αμοιβής : 96.830,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Στον Πύργο, στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οι υπογράφοντες το παρόν:
1) Αιμιλία Χριστάκη, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2) Γεωργία Σπεντζάρη, Π.Ε. Δασολογίας, ως μέλος
3) Κολοτούρος Διονύσιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού, βάσει της υπ’αριθμ. 659/2019 (ΑΔΑ:ΩΠ7Λ6-3ΔΤ) Απόφαση της
Ο.Ε., για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 80957, προβήκαμε στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση του (υπο) φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς του μοναδικού διαγωνιζόμενου, η οποία είχε
κριθεί παραδεκτή, σύμφωνα και με το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην καταχώρηση του περιεχομένου του φακέλου της Οικονομικής
Προσφοράς, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, στον οποίον περιλαμβάνεται και η βαθμολογία της
Οικονομικής Προσφοράς του μοναδικού διαγωνιζόμενου. Για την Οικονομική Προσφορά ισχύουν, σύμφωνα με
την Διακήρυξη, τα παρακάτω:
Άρθρο 3, παρ.5, εδάφιο γ. και δ: «γ Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα
στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και η 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 παρ. 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 παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του νόμου αυτού. Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό
έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο».
Άρθρο 21, παρ.3: «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 αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 21.2».
Άρθρο 21, παρ.4: 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 (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.
Με βάση τα παραπάνω, η Οικονομική Προσφορά του μοναδικού διαγωνιζόμενου μετά και τον λογιστικό έλεγχο
αυτού, από τον οποίο προέκυψε ο ορθός υπολογισμός του, είναι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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(άρθρο 21.3 της Διακήρυξης)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(με απρόβλεπτα ΒOΠι =100x(1-ΟΠι/ΠΑ)
χωρίς Φ.Π.Α. –
σε ευρώ)

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΤΑΞΗ /
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

ΚΑΤ. 8
(100%
HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
ΚΑΤ. 10
(70% SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."
+30%
HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
ΣΥΜΠΡΑΞΗ:
"SIGMA ΚΑΤ. 20
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε." (100%
HYDROMENT
"HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
75.900,00
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤ. 21
Α.Ε.".
(70% SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."
+30%
HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
ΚΑΤ. 27
(70% SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."
+30%
HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)
ΚΑΤ. 8

21,62

Ο προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, γίνεται στον παρακάτω πίνακα
όπου στην τρίτη στήλη έχει μεταφερθεί και η οριστική βαθμολογία των τεχνικών προσφορών από το Πρακτικό Ι
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η σταθμισμένη βαθμολογία (U) του οικονομικού φορέα, και ο προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
UT.Π

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

1

ΣΥΜΠΡΑΞΗ:
"SIGMA
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε." 91,65
"HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.".

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
U O.Π =100x(1-ΟΠι/ΠΑ)

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

21,62

77,64

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Τεχνικές
μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» στα συμπράττοντα
γραφεία μελετών «"SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε." -"HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.", η οποία
συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 77,64, με τελική δαπάνη για την εκτέλεσή της, το ποσό των 94.116,00 € με
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική προσφορά τους.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή κλείνει τη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της ως
ακολούθως.

ΑΔΑ: ΨΣΤ57Λ6-67Β

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. 248595/2712/2016 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’ 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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).

ΑΔΑ: ΨΣΤ57Λ6-67Β

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 191138/3085/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ και αναδεικνύει ως Προσωρινό Ανάδοχο της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές
μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», τα
συμπράττοντα γραφεία μελετών «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με συνολική βαθμολογία 77,64 και οικονομική προσφορά 75.900,00€ χωρίς το
Φ.Π.Α.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

