INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.07.05 11:04:41
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΜΩΨ7Λ6-9ΥΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 3 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ: 192424/1960
ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηλείας της ΠΔΕ
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1409/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 191131/3084/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1409/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙII της Επιτροπής Διαγωνισμού
και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο:
«Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό
οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας», προεκ/νης αμοιβής: 134.090,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. », για δικές σας
ενέργειες και παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα εξέτασης της.

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 1409/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙII της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση
Αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Τοπογραφικές και
γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας»,
προεκ/νης αμοιβής : 134.090,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την
υπ’ αριθμ. πρωτ : 191131/3084/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε.
και το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:
Όπως γνωρίζετε, η ανωτέρω υπηρεσία/εργασία έχει ενταχθεί στο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα των ΚΑΠ 2018, με προϋπολογισμό 166.300,00 με Φ.Π.Α.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι:
Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 807/2019 (ΑΔΑ:ΩΖΠΣ7Λ6-ΜΘΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. και αναδείχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος της υπηρεσίας/ εργασίας του θέματος το γραφείο
μελετών: «Χ.ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε..
Κατά του ως άνω Πρακτικού ΙΙ δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
Εν συνεχεία, με το υπ’αριθμ.πρωτ. OIK.134338/1932/6.5.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας ζητήθηκαν από
τον Προσωρινό Ανάδοχο να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της Διακήρυξης, ο οποίος και τα
υπέβαλλε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 21.5.2019, ήτοι εμπρόθεσμα αφού ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αυτών είχε οριστεί η 21η Μαΐου 2019.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν της από 30.5.2019 & της από 20.6.2019 νέας πρόσκλησης της προέδρου αυτής,
συνεδρίασε, αρχικά, στις 4.06.2019 και, εν συνεχεία, στις 25.6.2019 για τον έλεγχο των προσκομισθέντων
δικαιολογητικών (αρχικών και πρόσθετων/ συμπληρωματικών). Από τον εκτενή έλεγχο του συνόλου αυτών η Ε.Δ.
διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ως ορίζει το άρθρο 22 της Διακήρυξης και
ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙΙ στις 25.6.2019.
Κατόπιν αυτών και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5, παρ. 5.6 της Διακήρυξης σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό ΙΙΙ της Ε.Δ.
και παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε για την Έγκριση του σχετικού Πρακτικού και την
Κατακύρωση της Ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας του θέματος στο γραφείο μελετών: «Χ.ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε..
Επίσης, παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτήσετε τον κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την
υπογραφή της σύμβασης μελέτης, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β΄/30-1-2017).

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ/ΕΡΓΑΣΊΑΣ με τίτλο:
«Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο Ν. Ηλείας»
Προεκτιμώμενης αμοιβής : 134.090,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Στον Πύργο, στις 4/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, μετά από την 30/05/2019 πρόσκληση της Προέδρου της
Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ οι υπογράφοντες το παρόν :
1) Αντωνία Σαρακίνη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2) Ανδρέας Αμπουχάντμπα, Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος
3) Καντούνης Βασίλειος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως μέλος

ΑΔΑ: 7ΜΩΨ7Λ6-9ΥΩ
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού, βάσει της υπ’αριθμ. 2518/2018 (ΑΔΑ:Ψ5ΓΒ7Λ6-ΒΘΡ) Απόφαση της
Ο.Ε., για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 78812, προβήκαμε στον έλεγχο των
από 21.5.2019 ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών
έγγραφων νομιμοποίησης, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 22 της Διακήρυξης, τα οποία είχαν κατατεθεί σε φάκελο
στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας (αριθμ. πρωτ.155661/2424/22.5.2019).
Η Επιτροπή προχώρησε πρωτίστως στον έλεγχο της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών από τον
Προσωρινό Ανάδοχο. Τα ως άνω δικαιολογητικά είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως αφού ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αυτών είχε οριστεί η 21η Μαΐου 2019 και αυτά υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 21.5.2019. Η πρόσκληση προς τον ανάδοχο, υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών,
έγινε με το υπ’αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.134338/1932/6.5.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας.
Εν συνεχεία, η Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, συνολικά, από τον
προσωρινό ανάδοχο τα οποία είναι τα ακόλουθα :
1. Την υπ’αριθμ.66605178/24.4.2019 Βεβαίωση της ΑΑΔΕ με χρόνο ισχύος μέχρι τις 24.5.2019 (χρόνος
πρόσκλησης).
2. Το υπ’αριθμ.2566/18.3.2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα Πολιτικού Αρχείου, περί μη
κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του μελετητικού γραφείου «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
3. Το υπ’αριθμ.299/13.3.2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, περί μη
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης του μελετητικού γραφείου «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.»
4. Το υπ’αριθμ.3166/8.4.2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα Πολιτικού Αρχείου, περί μη
θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του μελετητικού γραφείου «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α.Ε.»
5. Το υπ’αριθμ.825/15.3.2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα Πτωχεύσεων, περί μη
κατάστασης πτώχευσης του μελετητικού γραφείου «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
6. Το υπ’αριθμ.3165/8.4.2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα Πολιτικού Αρχείου, περί μη
έκδοσης απόφασης διορισμού εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή για το μελετητικό γραφείο «Χ. ΧΙΩΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ.Αδάμ Αποστολόπουλου, με αριθ. πρωτ.115217/22.3.2019.
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ.Χρήστου Χιώνη, με αριθ. πρωτ.139035/9.4.2019.
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ.Ιάσων Καμπανέλλη, με αριθ. πρωτ.153515/17.4.2019.
10.Το υπ’αριθμ.819308.1182363.15/5/2019 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
11.Το υπ’αριθμ.819308.1182362.17/5/2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
12.Το υπ’αριθμ.3164/8.4.2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Πειραιά, Τμήμα Πολιτικού Αρχείου, περί μη
θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης του μελετητικού γραφείου «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
13.Την υπ’αριθμ.5460/12560/26.2.2019 Βεβαίωση του Τ.Ε.Ε., Τμήμα Εσόδων & Συνδρομών, περί εξόφλησης
συνδρομών προς το ΤΕΕ με χρόνο ισχύος μέχρι 31.12.2019.
14.Την υπ’αριθμ.30380/12520/17.12.2018 Βεβαίωση του Τ.Ε.Ε., Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών &
Πειθαρχικού Ελέγχου, περί καταδίκης των μελών του μελετητικού γραφείου «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» για επαγγελματικό παράπτωμα με χρόνο ισχύος μέχρι 30.06.2019.
15.Την από 21.5.2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Χρήστου Χιώνη, Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας «Χ. ΧΙΩΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» περί μη έκδοσης προστίμου σε βάρος της σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης υποβολής της προσφοράς ή αιτήσεως συμμετοχής αυτών στο διαγωνισμό.
Από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε από την Ε.Δ. ότι ο «Προσωρινός
Ανάδοχος» δεν είχε υποβάλει, εκ νέου, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του προς απόδειξη της τεχνικής και
οικονομικής του ικανότητας, όπως είχε κάνει κατά την 1η φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, και ως εκ τούτου,
με την από 4.6.2019 πρόσκληση της, η Ε.Δ. ζήτησε την υποβολή πρόσθετων/ συμπληρωματικών δικαιολογητικών,
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών τις πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης της.
Ο «Προσωρινός Ανάδοχος» υπέβαλλε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 7.6.2019 τα πρόσθετα/
συμπληρωματικά στοιχεία, ενώ στις 12.6.2019 τα απέστελλε και σε φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ηλείας (αριθμ.πρωτ. 176580/2809/12.6.2019).
Η Ε.Δ., κατόπιν της από 20.6.2019 πρόσκλησης της Προέδρου, συνεδρίασε εκ νέου στις 25.6.2019 με σκοπό τη
συνέχιση του ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της διακήρυξης στα πλαίσια της διαδικασίας
ανάδειξης αναδόχου. Τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως,
είναι τα ακόλουθα :
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1. Το υπ’αριθμ.1292 ΦΕΚ/τ.Α.Ε-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.Μ/25.2.2013 περί Ανακοίνωσης καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ. της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. «GEOTEST-SYMBOYLOI
A.E.».
2. Το από 18/12/2018 Πρακτικό του Δ.Σ.
3. Την υπ’αριθμ.πρωτ.1449708/14.11.2018 Ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Τμήμα
Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ περί καταχώρισης σε αυτό της Ανώνυμής Εταιρείας «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
4. Το υπ’αριθμ.πρωτ.8412/10.12.2018 έγγραφο του ΕΣΥΔ με θέμα «Παράταση του Πιστοποιητικού
Διαπίστευσης, αρ.721, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC, της «ΓΕΩΔΟΜΗ»- Κ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε./
Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής και Ποιοτικού Ελέγχου.
5. Την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΚΕΔΕ/οικ/4919/20.12.2017 Απόφαση του Υ.Υ. & Μεταφορών με θέμα «Ανανέωση Άδειας
Λειτουργίας Ιδιωτικού Εργαστηρίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο ιδιωτικό
εργαστήριο της εταιρείας «Κ. Παντελόπουλος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
για ελέγχους στους τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων», με χρόνο ισχύος τρία
(3) έτη από την έκδοση της Απόφασης.
6. Την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΚΕΔΕ/5035/7.5.2019 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα
«Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Εργαστηρίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για
ελέγχους στο τομέα Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων και Χορήγηση Άδειας λειτουργίας για ελέγχους στο τομέα
Τσιμέντου Σκυροδέματος και Τεχνικών Υλικών, στο ιδιωτικό εργαστήριο της εταιρείας «Κ. Παντελόπουλος
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στην Πάτρα, με χρόνο ισχύος
μέχρι 21-12-2020.
7. Την υπ’αριθμπρωτ.261455/23.5.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ, με χρόνο ισχύος
μέχρι 21.6.2019 (χρόνος πρόσκλησης).
8. Την από 7.6.2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Χρήστου Χιώνη, Νόμιμου Εκπροσώπου και Διευθύνοντα
Συμβούλου της εταιρείας Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που δηλώνει ότι «δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού μου, που ορίζονται στο άρθρο 18.1.5 της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού».
9. Τα πτυχία Εταιρείας Μελετών για τις υπ’αριθμ.16 & 21 Κατηγορίες Μελέτης του Π.Δ. 138/09 Τάξη Γ και Δ,
αντιστοίχως, με χρόνο ισχύος μέχρι 19/10/2020 και των δύο.
10.Την υπ’αριθμ.66028742/19.12.2018 Βεβαίωση της ΑΑΔΕ με χρόνο ισχύος μέχρι τις 19.1.2019 (χρόνος
δημοπρασίας).
11.Την υπ’αριθμπρωτ.642496/20.12.2018 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ, με χρόνο ισχύος
μέχρι 18.01.2019 (χρόνος δημοπρασίας).
12.Το υπ’αριθμ.50958/2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης Δικογράφου Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου
Αθηνών (χρόνος δημοπρασίας).
13.Το υπ’αριθμ.50954/2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης Δικογράφου Εκκαθαριστή/ Συνεκκαθαριστή του
Πρωτοδικείου Αθηνών (χρόνος δημοπρασίας).
14.Το υπ’αριθμ.50951/2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης Δικογράφου Αίτησης για υπαγωγή στο Καθεστώς
Ειδικής Εκκαθάρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών (χρόνος δημοπρασίας).
15.Το υπ’αριθμ.31082/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κήρυξης σε πτώχευση (χρόνος
δημοπρασίας).
16.Το υπ’αριθμ.50949/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη Κατάθεσης Δικογράφου Αίτησης
Συνδιαλλαγής – Εξυγίανσης (χρόνος δημοπρασίας).
17.Το υπ’αριθμ.1158/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη Έκδοσης Απόφασης Αναγκαστικής
Διαχείρισης Εξυγίανσης (χρόνος δημοπρασίας).
18.Το υπ’αριθμ..πρωτ.687320.984167/26.10.2018 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (χρόνος δημοπρασίας).
19.Το υπ’αριθμ..πρωτ.687320.984166.29.10.2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών (χρόνος δημοπρασίας).
20.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Χρήστου Χιώνη, με αριθ. πρωτ.371547/23.10.2018 (χρόνος
δημοπρασίας).
21.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. κ.Ιάσων Καμπανέλλη, με αριθ. πρωτ.359779/16.10.2018 (χρόνος
δημοπρασίας).
22.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Παναγιώτη Κτενίδης, με αριθ. πρωτ.445994/11.12.2018 (χρόνος
δημοπρασίας).
23.Την υπ’αριθμ.πρωτ.12208/12520/11.5.2018 Βεβαίωση του ΤΕΕ περί εγγραφής της εταιρείας «Χ. ΧΙΩΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» στο μητρώο αυτού, με χρόνο ισχύος 31.12.2018 (χρόνος δημοπρασίας).

ΑΔΑ: 7ΜΩΨ7Λ6-9ΥΩ
24.Την υπ’αριθμ.πρωτ.30380/12520/17.12.2018 Βεβαίωση του ΤΕΕ περί μη πειθαρχικού παραπτώματος των
μελών της εταιρείας «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με χρόνο ισχύος 31.12.2018 (χρόνος
δημοπρασίας).
25.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας INTERAMERICAN με χρόνο ισχύος μέχρι 12.12.2019.
26.Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Χρήστου Χιώνη, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας «Χ. ΧΙΩΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με αναφορά στους ειδικούς ετήσιους κύκλους εργασιών της διακήρυξης του
άρθρου 19.2.α της Προκήρυξης με συνοδευτικά πίνακες, τιμολόγια και συμβάσεις προς απόδειξη της
χρηματοοικονομικής επάρκειας.
27.Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Χρήστου Χιώνη, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας «Χ. ΧΙΩΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» στην οποία δηλώνει για τα έτη 2018, 2017 και 2016 τα άτομα που απασχόλησε
στην εταιρεία του, συνοδευόμενη από Πίνακες Προσωπικού, άδειες οχημάτων κλπ προς απόδειξη της Τεχνικής
και Επαγγελματικής τους Ικανότητας.
Από τον εκτενή και διεξοδικό έλεγχο των ως άνω υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής (αρχικών και
πρόσθετων/ συμπληρωματικών) από τον προσωρινό ανάδοχο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ καθώς
και των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, που
περιλάμβανε τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι αυτά πληρούν τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις ως ορίζει το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, κάνει δεκτή την προσφορά του προσωρινού αναδόχου και
ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές
εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» στο μελετητικό
γραφείο με την επωνυμία: «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. ΄΄GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.΄΄, με σταθμισμένη βαθμολογία 73,40 και οικονομική προσφορά 79.810,37 € με Φ.Π.Α.
Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς
έγκριση το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του
υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ.4.2.δ της διακήρυξης, το οποίο και υπέγραψε ως ακολούθως:
Πύργος 25/06/2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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.
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 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).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 191131/3084/26.06.2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
Π.Δ.Ε. και το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο:«Τοπογραφικές και γεωερευνητικές
εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» Προεκτιμώμενης
αμοιβής: 134.090,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και κατακυρώνει την Ανάθεση της υπηρεσίας/εργασίας στο
γραφείο μελετών: «Χ.ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., με σταθμισμένη βαθμολογία 73,40 και οικονομική προσφορά 79.810,37 € με το
Φ.Π.Α..
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την υπογραφή της
σύμβασης μελέτης, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β΄/30-1-2017).
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
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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

