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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1684/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 221456/3684/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1684/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε
ηίηιν: «ΜΔΛΔΣH ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΗΝΔΙΑΚΟΤ ΛΑΓΩΝΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ
ΣΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΗ Δ.Ο ΔΦΤΡΑ –ΙΜΟΠΟΤΛΟ» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 56.370.96 € ρσξίο
ην ΦΠΑ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 6ΑΠΕ7Λ6-Ν3Χ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, ύξκνο Γεώξγηνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πύξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 1684/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 5ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣH ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΗΝΔΙΑΚΟΤ ΛΑΓΩΝΑ ΣΗΝ
ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΗ Δ.Ο ΔΦΤΡΑ –ΙΜΟΠΟΤΛΟ» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο
56.370.96 € ρσξίο ην ΦΠΑ».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 221456/3684/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:

αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ην πξαθηηθφ Ι ηεο Ε. Δ. ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ηελ αξηζκ. 52/25.04.2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ έγηλε ε πξνέληαμε ηεο
αλσηέξσ κειέηεο ζην Δπελδπηηθφ Πξφγξακκα ηεο ΠΔ Ηιείαο /ΠΓΔ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηνπο ΚΑΠ θιπ.
2. Με ηελ ππ’ αξηζ. 78/06-06-2018 (ΑΓΑ 69Φ27Λ6-8ΧΓ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Π.Γ.Δ έγηλε ε έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ αλάζεζεο ηεο σο άλσ κειέηεο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ
Ν. 4412/2016 θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο –ηηκήο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.
3. Με ηελ αξ. πξση. 69292/5080/1-3-2019 (ΑΓΑ: Φ4ΒΦ7Λ6-15) Απφθαζε ηεο Γ/ζεο Γηνηθεηηθνχ –
Οηθνλνκηθνχ ηεο ΠΓΔ κε Α/Α 1496 έγηλε δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ ΚΑΔ 03.071/9761.01.0002 πνζνχ
27.960,00 €.
4. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 962/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
εγθξίζεθαλ ν θάθεινο ηνπ έξγνπ, ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αλάζεζεο ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 Ν.
4412/2016 ηεο κειέηεο θαζψο θαη ε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 27.960,00 €.
5. Η κειέηε πξνθεξχρζεθε κε ηελ απφ 13-06-2019 Γηαθήξπμε (1919PROC005108729) θαη ε πξνζεζκία
ππνβνιήο θαθέισλ έιεγε ζηηο 25-6-2019 θαη ψξα 10:00πκ.
6. ην δηαγσληζκφ θαηέζεζε πξνζθνξά έλα (1) κειεηεηηθφ ζρήκα θαη θαηά, ηελ πξψηε θάζε ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζπληάρζεθε ην Ππακηικό Ι ζχκθσλα κε ην νπνίν έγηλε δεθηφ ην κειεηεηηθφ
ζρήκα.
7. Καηφπηλ θαη κεηά απφ λέα πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. αλνίρζεθε ν θάθεινο ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ κειεηεηηθνχ ζρήκαηνο πνπ έγηλε δεθηφ θαηά ην πξψην ζηάδην.
8. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά απφ δηαδνρηθέο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ εμέηαζε πξνζεθηηθά ηελ
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ηελ βαζκνιφγεζε θαη, ζπλέηαμε ην ζπλεκκέλν Ππακηικό Ι (δεύηεπη
θάζη).
9.
Καηφπηλ απηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4, ηεο Πξνθήξπμεο παξαθαινχκε, σο Πξντζηακέλε Αξρή, λα
απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Ι, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Σν πξαθηηθφ Ι (1ε θαη 2ε θάζε) παξαηίζεληαη θάησζη:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι (1η Φάζη)
ηνλ Πχξγν ηελ Σπίηη 25 Ιοςνίος 2019, θαη ψξα 10:00πμ, ζπλήιζε ζε απαξηία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο σο άλσ κειέηεο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο
Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, απνηεινχκελε απφ ηνπο:
1) Αθαναζία Αναζηοπούλος, Πολιηικό Μησανικό ζηη ΔΣΕ ΠΕ Ηλείαρ, ωρ Ππόεδπο
2) Μαπία Μαλεβίηη, Σοπογπάθο Μησανικό ζηη ΔΣΕ ΠΕ Ηλείαρ, ωρ μέλορ
3) Μαπγαπίηα Αλεξοπούλος, Πολιηικό Μησανικό, εκππόζωπο ηος Σ.Ε.Ε., ωρ μέλορ
Η ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο
ππ’ αξηζκ. 962/2019 (ΑΓΑ: Χ4ΞΓ7Λ6-ΒΟΦ) θαη 1237/2019 (ΑΓΑ: Φ7Α67Λ6-79Ο) απνθάζεηο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 962/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε
δεκνπξάηεζε ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
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Μηζή ψξα πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (10:00πκ), ε Πξφεδξνο θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο. ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο – θαη αθνχ δελ είρε θαηαηεζεί θαλέλαο θάθεινο
πξνζθνξάο απφ δηαγσληδφκελε ζχκπξαμε ζηελ Δ.Γ. – θαη κεηά απφ νιηγφιεπηε πξνεηδνπνίεζε θήξπμε ζηηο
10:00 πκ ηελ ιήμε παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Δλ ζπλερεία ε Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ. δήηεζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ
Πξσηνθφιινπ λα ηελ ελεκεξψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί ή απνζηαιεί ζην Πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πξνζθνξέο.
Μεηά ηελ θαηαθαηηθή απάληεζε ηνπ πξσηνθφιινπ, ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο έδσζε εληνιή ζε κέινο
ηεο λα κεηαβεί ζην Πξσηφθνιιν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ.
Απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο δφζεθε ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ έλαο (1) θάθεινο ζπκκεηνρήο,
ν νπνίνο είρε θαηαηεζεί εκπξφζεζκα. (ψξα ππνβνιήο 9:30)
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε κνλφγξαςε θαη άλνημε ηνλ θάθειν
πξνζθνξάο, πνπ πεξηείρε ηξείο ππνθαθέινπο κε ηα Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ Σερληθή πξνζθνξά θαη ηελ
ζθξαγηζκέλε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δελ παξεπξίζθεην εθπξφζσπνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζρήκαηνο.
Καηφπηλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηέγξαςε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζρήκαηνο.
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (άξζξν 4.2 ηεο δηαθήξπμεο)

ηελ ζπλέρεηα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 ηεο δηαθήξπμεο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
κνλαδηθνχ δηαγσληδφκελνπ αλνίρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη κνλνγξάθεθε απφ ηελ Πξφεδξν θαη
ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Απφ ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη ν θάθεινο ηνπ ζπκκεηέρνληα πεξηειάκβαλε
ην Σππνπνηεκέλν Έληππν ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο.

Αθνινχζεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηεμνδηθφο έιεγρνο ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ελνηήησλ ηνπ
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη
δηαπηζηψζεθε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπλεπψο γίλεηαη δεθηφο ζηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ Φάζε 2 (άλνηγκα Σερληθψλ Πξνζθνξψλ).
Σέινο ε Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ. θιείδσζε, κε επζχλε ηεο, ζε εξκάξην ηεο Τπεξεζίαο ηνλ θιεηζηφ θάθειν
ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
Ύζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 1εο θάζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Ι (έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο)
θιείλεηαη ην παξφλ κέρξη λέαο πξφζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. γηα ηελ απνζθξάγηζε ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο (2ε θάζε Πξαθηηθνχ Ι).
Πχξγνο 25/06/2019
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΘΑΝΑΙΑ ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΔΒΙΣΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι (2η Φάζη)
ηνλ Πχξγν ηελ Δεςηέπα 1η Ιοςλίος 2019, θαη ψξα 10:00 πμ, νη ππνγεγξακκέλεο:
1) Αθαναζία Αναζηοπούλος, Πνιηηηθφο Μεραληθφο ζηε ΓΣΔ ΠΔ Ηιείαο, σο Πξφεδξνο
2) Μαπία Μαλεβίηη, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ζηε ΓΣΔ ΠΔ Ηιείαο, σο κέινο
3) Μαπγαπίηα Αλεξοπούλος, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, εθπξφζσπνο ηνπ Σ.Δ.Δ., σο κέινο
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πνπ απνηεινχλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο έγηλε
ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. 962/2019 (ΑΓΑ: Χ4ΞΓ7Λ6-ΒΟΦ) θαη 1237/2019 (ΑΓΑ:Φ7Α67Λ6- 79Ο)
απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ, ζπλήιζαλ ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Δ. Π.Δ. Ηιείαο ζην Γηνηθεηήξην
Πχξγνπ χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 190806/3077/26-06-2019 Πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
πξνθεηκέλνπ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε λα αλνίμνπλ ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ
ζρήκαηνο.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.3 ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο, άλνημε ην
θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ κειεηεηηθνχ ζρήκαηνο, πνπ έγηλε δεθηφ θαηά ην ζηάδην
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην Πξαθηηθφ Ι (1ε θάζε) ηεο
Δπηηξνπήο θαη κνλφγξαςε ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή δελ
παξεπξέζεθε θαλέλαο εθπξφζσπνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζρήκαηνο.
ηε ζπλέρεηα ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ηε ζπλέρεηα, ζε δηαδνρηθέο θιεηζηέο ζπζθέςεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ έιεγμε, έθξηλε θαη
αμηνιφγεζε ηελ «Σερληθή Πξνζθνξά» ηνπ κνλαδηθνχ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, σο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο Γηαθήξπμεο.
Κπιηήπιο 1ο Σεσνικήρ πποζθοπάρ
Αμηνινγείηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή έθζεζε ηεο παξ. 20.3 ηεο παξνχζαο κε εληνπηζκφ ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο.
Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ
Σν 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 50 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 1 νξίδεηαη ζε ζ1=35%..
Κπιηήπιο 2ο Σεσνικήρ πποζθοπάρ
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο φπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο θαη ην Υξνλνδηάγξακκα ηεο παξ. 20.3 ηεο παξνχζαο 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
Σν 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 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 2 νξίδεηαη ζε ζ2 = 25%.
Κπιηήπιο 3ο Σεσνικήρ πποζθοπάρ
Αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φπσο πξνθχπηεη απφ ην Οξγαλφγξακκα, ηελ Έθζεζε
Σεθκεξίσζεο Καζεθφλησλ θαη Καηαλνκήο Δξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηα ηνηρεία
γηα ηε πλνρή ηεο Οκάδαο Μειέηεο ηεο παξ. 20.3 ηεο παξνχζαο 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
Σν 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 40 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 3 νξίδεηαη ζε ζ3 = 40%.
Βαζκνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
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Σν 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 ΣΠ= 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 Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε UTΠ = 80%.
Η ηερληθή πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηελ ειάρηζηε επηκέξνπο βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ
21.1 απνξξίπηεηαη θαη ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο.
H Δπηηξνπή ρξεζηκνπνίεζε ζηε βαζκνιφγεζή ηεο ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο (ζχκθσλα θαη κε ηελ
Δγθχθιην Δ.2/Γ17γ/06/11/ΦΝ439 /18.01.2010 ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.), νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε βαζκνιφγεζε
θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε ην θάησζη εχξνο βαζκνχ βαζκνινγίαο:
Άξηζηνο: ≥ 94, Πνιχ θαιφο: 87-93, Καιφο: 80-86, Ιθαλνπνηεηηθφο 73-79, Μέηξηνο: 66-72, Απνδεθηφο:
60-65, Αλεπαξθήο: < 59.
H Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, κε
νκνθσλία ησλ κειψλ ηεο, σο θαίλεηαη παξαθάησ:
Όζνλ αθνξά ζην δηαγσληδφκελν κειεηεηηθφ ζρήκα "SIGMA ΜΔΛΔΣΧΝ Α.Δ."
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1ο
Η Σερληθή Έθζεζε παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θαη νινθιεξσκέλα ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, κε
θαηαγξαθή θαη ιεπηνκεξή ζρνιηαζκφ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ, φπνπ
εδξάδνληαη νη δπν γέθπξεο, κε αλάιπζε ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο, θαζψο θαη
ραξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο απφ ηηο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ κειέηεο. Δπίζεο
γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο πθηζηάκελεο κειέηεο. Σέινο παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη επηκέξνπο
κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη θχξηνη ζηφρνη ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, κε
επηζεκάλζεηο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ εθπφλεζή ηνπο θαζψο θαη κε
πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
Γεληθψο, ε Σερληθή Έθζεζε ραξαθηεξίδεηαη πνιχ θαιή, φζνλ αθνξά ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, κε εληνπηζκφ ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2ο
Η Έθζεζε Μεζνδνινγίαο θαιχπηεη ζην ζχλνιν ηεο φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο πξνο εθπφλεζε
κειέηεο Δηδηθφηεξα, γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε θαη πιήξεο αλάιπζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ / ελεξγεηψλ
αλά θαηεγνξία κειέηεο. Γίλεηαη πιήξεο αλαθνξά ζηελ εθαξκνδφκελε κεζνδνινγία γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο
ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ θαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα πνπ παξαηίζεηαη παξνπζηάδεη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ίδην
κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη πνιιέο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο έρεη
εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία. Σέινο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο
αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν αθνχ νη νκάδεο κειέηεο
είλαη ζηειερσκέλεο κε έκπεηξα θαη αμηφινγα επηζηεκνληθά ζηειέρε, πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηελ απαηηνχκελε
ζηειέρσζε γηα ηελ ππφςε κειέηε. Ο θνξέαο έρεη πηζηνπνηεζεί θαη εθαξκφδεη χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001: 2015
Γεληθψο, ε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο, ραξαθηεξίδεηαη πνιχ θαιή φζνλ αθνξά ζην βαζκφ θάιπςεο ησλ
απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, πνιχ θαιή φζνλ αθνξά ζην βαζκφ επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο, πνιχ θαιή φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πνιχ θαιή φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθφ
επίπεδν.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 3ο
Η Έθζεζε Σεθκεξίσζεο Καζεθφλησλ θαη Καηαλνκήο Δξγαζηψλ είλαη πνιχ θαιά δνκεκέλε κε
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ζηειερψλ, ηνπ ζπληνληζηή θαη ησλ κειψλ αλά νκάδα κειέηεο.
Δπίζεο ην νξγαλφγξακκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ
απνηειεζκαηηθφ. Σέινο φιε ε νκάδα κειέηεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζρήκαηνο δηαζέηεη πνιχ θαιή ζπλνρή, φπσο
απηή πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςήθηνπο θαη ηελ έθηαζε
πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Γεληθψο, ε νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη πνιχ θαιή φζνλ αθνξά ζηε ζαθήλεηα ηνπ
θαζνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, πνιχ θαιή, φζνλ αθνξά ζηελ επάξθεηα ηεο
πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη πνιχ θαιή φζνλ αθνξά ζην
βαζκφ ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο.
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χκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ κνλαδηθνχ ζπκκεηέρνληα 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 Γηαθήξπμεο.
ηηο 19/7/2019 ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιήξσζε ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Ι, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο σο αθνινχζσο.
Πχξγνο 19/7/2019
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΘΑΝΑΙΑ ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΔΒΙΣΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ

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:
1. 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».
2. 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).
3. 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».
4. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5. 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.

ΑΔΑ: 6ΑΠΕ7Λ6-Ν3Χ
6. 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).
7. 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».
8. 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).
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
11. 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)
12. 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).
13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 221456/3684/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ην ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι (1ε & 2ε θάζε) ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΜΔΛΔΣH ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΗΝΔΙΑΚΟΤ ΛΑΓΩΝΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ
ΓΔΦΤΡΩΝ ΣΗ Δ.Ο ΔΦΤΡΑ – ΙΜΟΠΟΤΛΟ» πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 56.370.96 € ρσξίο ην
ΦΠΑ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

