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Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 322518/3060
ΠΡΟΣ:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2407/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 321362/5649/1-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2407/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού (ΙI) της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
της μελέτης με τίτλο : «Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1
με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4
(WP4): «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility
interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP:
Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για
κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”», το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το
Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020 με κωδικό έργου ΜΙS: 5003361
και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019 με Κ.Α.Ε. 01.071/9919.01.1292.», για δικές
σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στα Γραφεία της
Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
331507/3118/08.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε
σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική
Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περ/ντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδας Δημήτριος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας, ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτωλ/νιας κ. Μασίκας Νικόλαος και ο κ. Καρύδης
Αριστείδης από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2407/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση πρακτικού (ΙI) της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο :
«Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο
“Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) :
«Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility
interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP:
Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για
κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”», το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το
Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020 με κωδικό έργου ΜΙS: 5003361
και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019 με Κ.Α.Ε. 01.071/9919.01.1292.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 321362/5649/1-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σας στέλνουμε συνημμένα το πρακτικό (IΙ) της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του
θέματος και σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με την υπ’ αριθμ. 1676/2019 (ΑΔΑ:6Θ3Ζ7Λ6-Υ6Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας συντελέστηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης, η έγκριση δημοπράτησης και η έγκριση όρων
δημοπράτησης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με άρθρο 117 Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147Α
για την ανάθεση μελέτης ως ακολούθως : Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και
υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1
με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) :
«Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions» της
Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and
cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”,
προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.060,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ως
άνω νόμου.
2. Ως ημερομηνία υποβολής και παραλαβής των φακέλων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
διακήρυξης, είχε οριστεί η 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00πμ.
3. Στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας κατατέθηκε εμπρόθεσμα, ένας φάκελος προσφοράς, ο οποίος
έλαβε τον υπ΄αριθμ.246460/4181/20-08-2019 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας.
4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού παρέλαβε τον φάκελο της προσφοράς, άνοιξε σε δημόσια συνεδρίαση τον
φάκελο της προσφοράς του οικονομικού φορέα - χωρίς την παρουσία εκπροσώπου αυτού.
5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά από εκτενή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του συμμετέχοντα,
διαπιστώθηκε ότι ο υποβληθείς φάκελος προσφοράς περιελάμβανε το Τυποποιημένο Έντυπο της Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 20.2 της Διακήρυξης. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβει
σε έλεγχο των εγγράφων που είχε συμπεριλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών του ο συμμετέχον
οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα, ως αυτή οριζόταν
στο άρθρο 19.3 της Διακήρυξης. Από τον έλεγχο των εγγράφων/ στοιχείων που είχε συμπεριλάβει στον φάκελο
των δικαιολογητικών του ο συμμετέχον οικονομικός φορέας διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα προσφορά της
συμμετέχουσας ένωσης οικονομικών φορέων «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» γίνεται δεκτή για το επόμενο
στάδιο του Πρακτικού Ι, ήτοι την αποσφράγιση του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, αφού τηρεί τις
προϋποθέσεις των άρθρων της οικείας διακήρυξης.

ΑΔΑ: 9ΥΣΑ7Λ6-1ΘΓ
6. Μετά τα παραπάνω, η πρόεδρος της Επιτροπής απέστειλε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 259579/4469/04-09-2019
Nέα Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, προκειμένου να προχωρήσει η
διαγωνιστική διαδικασία με αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα
οικονομικού φορέα.
7. Την 6η Σεπτεμβρίου 2019 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της 2ης φάσης του
Πρακτικού Ι, όπου μετά την αποσφράγιση της Τεχνικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού
φορέα, ολοκλήρωσε το Πρακτικό (Ι), το οποίο και έκλεισε.
8. Με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. : ΟΙΚ262250/4519/06.09.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας το ανωτέρο
Πρακτικό Ι εστάλη στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. προς έγκριση.
9. Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ΄αριθμ. 2070/2019 (ΑΔΑ:ΨΟ107Λ6-ΥΧ7) Απόφασή της ενέκρινε το
Πρακτικό Ι, το οποίο και εν συνεχεία, κοινοποιήθηκε, με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 292831/5041/08.102019 έγγραφο
της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας στον οικονομικό φορέα που συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία, για τυχόν
υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων
ορίστηκε η Δευτέρα 14/10/2019. Κατά του ως άνω Πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με το
υπ΄αριθμ. πρωτ. 302485/2922/18-10-2019 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
10.Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 307396/5375/21-10-2019 Πρόσκληση της προέδρου
της , συνεδρίασε στις 23/10/2019 για την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς του μοναδικού
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, που έγινε δεκτός κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εν
συνεχεία ολοκλήρωσε το Πρακτικό ΙΙ, το οποίο και έκλεισε στις 23-10-2019.
Κατόπιν αυτών και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4.5 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 Πρακτικού ΙΙ και την ανάδειξη ως ¨Προσωρινού Αναδόχου¨ της μελέτης του
θέματος την συμμετέχουσα ένωση οικονομικών φορέων : «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
Το πρακτικό έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
Επιτροπής διαγωνισμού
Στον Πύργο την Τετάρτη 23-10-2019 και ώρα 10.00 πμ,οι υπογεγραμμένοι:
1. Βλάσση Ευγενία, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε, ως
Πρόεδρος
2. Χριστοδουλόπουλος Φώτης, Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε., ως μέλος
3. Γεωργακόπουλος Χρήστος, πολιτικός μηχανικός, με ΑΜ ΤΕΕ 101893, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ως μέλος
που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 1676/2019 (ΑΔΑ:6Θ3Ζ7Λ6-Υ6Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117
και τη διαδικασία του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 δηλαδή με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνήλθαμε
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ.
307396/5375/21-10-2019 Πρόσκληση της προέδρου, προκειμένου σε δημόσια συνεδρίαση να
αποσφραγίσουμε τους φακέλους των Οικονομικών Προσφορών που κατατέθηκαν από τους
διαγωνιζόμενους.
Η Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 του τεύχους της οικείας διακήρυξης, άνοιξε τον
φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος, που έγινε δεκτό κατά το
πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και οριστικοποίησης της βαθμολογίας της
τεχνικής προσφοράς στον διαγωνισμό σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Επιτροπής και μονόγραψε το
περιεχόμενο του φακέλου.
Για την Οικονομική Προσφορά, ισχύουν σύμφωνα με την Προκήρυξη τα παρακάτω :
Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 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.
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
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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, 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.
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 την παράγραφο 21.2 της παρούσας.
Στην συνέχεια έγινε από την Επιτροπή διαγωνισμού λογιστικός έλεγχος της Οικονομικής Προσφοράς του
διαγωνιζόμενου, όπου με βάσει τα παραπάνω η Οικονομική Προσφορά του ενός (1) διαγωνιζόμενου
κρίθηκε παραδεκτή. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην καταχώρηση του περιεχομένου του
φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ)

Βαθμολογία Οικον.
Προσφορών
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ)

1

«ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

23.028,40

5,00

Για την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά, ισχύουν σύμφωνα με την Προκήρυξη τα
παρακάτω :
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 στάθμιση τους.
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. 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 εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή.
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 Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΔΑ: 9ΥΣΑ7Λ6-1ΘΓ

1

«ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –
ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
U TΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
U ΟΠ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
U= U ΤΠ*80%+ U
ΟΠ*20%

90,05

5,00

73,04

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οικονομική προσφορά του μοναδικού διαγωνιζόμενου μελετητικού
σχήματος : «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», συγκέντρωσε την παρακάτω σταθμισμένη βαθμολογία 73,04%.
Στις 23/10/2019 η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ, το οποίο
υπογράφηκε από όλα τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την ανάθεση της μελέτης
στο διαγωνιζόμενο μελετητικό σχήμα : «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», που συγκέντρωσε σταθμισμένη βαθμολογία
73,04% και με οικονομική προσφορά 23.028,40 χωρίς Φ.Π.Α.

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).
 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.

ΑΔΑ: 9ΥΣΑ7Λ6-1ΘΓ

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3722/τ. Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 321362/5649/1-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο :
«Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο
“Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4):
«Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility
interventions)» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP:
Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για
κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”».
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο της μελέτης την συμμετέχουσα ένωση οικονομικών
φορέων: «ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΙΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης
Νικόλαος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
O Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

