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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1171/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:291851/5156/04-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1171/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του από 2-11-2020 Πρακτικοφ Ελζγχου Οικονομικϊν
προςφορϊν και ειςιγθςθσ ανάκεςθσ (Πρακτικό ΙΙ) τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ
μελζτθσ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ, ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΗ
ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ», προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 12.400,00€ (με
Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: ΚΑΠ ΑΙΣ/ΝΙΑ (ενάρικμοσ ζργου:2018ΚΑΠ0112000). Β) Ανάδειξθ
προςωρινοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 09θ Νοεμβρίου, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 294113/1721/05-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 1171/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του από 2-11-2020 Πρακτικοφ Ελζγχου Οικονομικϊν προςφορϊν και ειςιγθςθσ ανάκεςθσ (Πρακτικό ΙΙ)
τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ, ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΣΑΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΗ ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ»,
προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 12.400,00€ (με Φ.Π.Α.), χρθματοδότθςθ: ΚΑΠ ΑΙΣ/ΝΙΑ (ενάρικμοσ
ζργου:2018ΚΑΠ0112000). Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε τθν
υπ’ αρικμ. πρωτ.: 291851/5156/04-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σθν αρικμ.194/25-10-2018 (ΑΔΑ:7ΔΙΓ7Λ6-Σ98) του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε, με κζμα «Ζγκριςθ 1θσ
τροποποίθςθσ Ετιςιου Επενδυτικοφ Προγράμματοσ ζτουσ 2018 Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ χρθματοδοτοφμενο
από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (Κ.Α.Π.) και χρθματοδότθςθ ζργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων » με τθν οποία εντάχκθκε ςτθν 1θ τροποποίθςθ του προγράμματοσ Κ.Α.Π. τθσ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ
ζτουσ 2018 θ μελζτθ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ,ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΘ, ΣΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΘ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΘ
ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ» προχπολογιςμοφ 12.400,00€ με ενάρικμο
κωδικό:2018ΚΑΠ0112000.
2. Σθν αρ.123/08-8-2018 (ΑΔΑ:ΨΓ5Ε7Λ6-ΣΘΓ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Π.Δ.Ε με τθν οποία
ζγινε θ προζνταξθ τθσ μελζτθσ ςτο Ετιςιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 τθσ ΠΔΕ τθσ ΠΕ Αιτ/νίασ και εγκρίκθκε ο
τρόποσ διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ του κζματοσ, με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 .
3. Σθν υπ’αρίκμ: 1276/2019 (ΑΔΑ: 65ΗΘ7Λ6-91Κ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ Π.Δ.Ε με κζμα: « Ζγκριςθ
τθσ διακιρυξθσ και των όρων αυτισ και υγκρότθςθ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ,ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΘ, ΣΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΘ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΘ
ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ», Προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α. )»
4. Σθν Διακιρυξθ με αρικμό ΑΔΑΜ: 20PROC007300225 ,ςφμφωνα με τθν οποία ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίςτθκε θ 24/09/2020 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα:10:00 π.μ.
5. Σθν υπ’αρίκμ: 1069/2020 (ΑΔΑ:Ω5ΚΧ7Λ6-3ΛΓ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ Π.Δ.Ε με κζμα:«Ζγκριςθ
του από 2-10-2020 Πρακτικοφ Ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν
(Πρακτικό
Ι)
τθσ
Επιτροπισ
διαγωνιςμοφ
για
τθν
ανάκεςθ
τθσ
μελζτθσ:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ,ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΘ, ΣΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΘ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΘ ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ», Προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α. )»
6. Σο από 2-11-2020 Πρακτικό ϋϋΕλζγχου Οικονομικϊν προςφορϊν και ειςιγθςθσ ανάκεςθσϋϋ (Πρακτικό ΙΙ) τθσ
Επιτροπισ διαγωνιςμοφ ,για τθν μελζτθ του κζματοσ.
7. Σο άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν», όπωσ αντικαταςτάκθκε,
τροποποιικθκε και ιςχφει ωσ εξισ: Θ οικονομικι επιτροπι είναι ςυλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον ζλεγχο και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ και διοικθτικισ λειτουργίασ τθσ περιφζρειασ. Ειδικότερα, ζχει τισ ακόλουκεσ
αποφαςιςτικζσ, ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ: «ι) Αποφαςίηει για iv.τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ
ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αφοροφν ςε ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ
ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ,
υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.»
Κατόπιν των ανωτζρω
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ασ διαβιβάηουμε το από 02-11-2020 Πρακτικό ϋϋ Ελζγχου Οικονομικϊν προςφορϊν και ειςιγθςθσ ανάκεςθσϋϋ
(Πρακτικό ΙΙ),τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ,ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΘ,
ΣΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΘ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΘ ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ»,
Προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 12.400,00€ (με Φ.Π.Α.) ςτο οποίο θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ
μελζτθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο: «STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “STATICNET’’ που
ςυγκζντρωςε ςτακμιςμζνθ βακμολογία 80,05 και ζδωςε οικονομικι προςφορά 9.900,00 € (χωρίσ ΦΠΑ), ιτοι μζςθ
ζκπτωςθ 1,00 % και
παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με :
1. Σθν ζγκριςι του και
2. Σθν ανάδειξθ ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν «STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
“STATICNET’’ που ςυγκζντρωςε ςτακμιςμζνθ βακμολογία 80,05 και ζδωςε οικονομικι προςφορά 9.900,00€
(χωρίσ ΦΠΑ), ιτοι μζςθ ζκπτωςθ 1,00 % .
Σο από 2/11/2020 Πρακτικό ΙΙ ζχει ωσ εξισ:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ IΙ
ΕΛΕΓΧΟΤ OIKONOMIKΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΘΓΘΘ ΑΝΑΘΕΘ
Σθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ :
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ, ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΘ, ΣΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΘ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΘ ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ»
Προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 12.400,00 € ( με Φ.Π.Α. ) & 10.000,00 €(χωρίσ ΦΠΑ).
το Μεςολόγγι ςιμερα τθν 23 του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ 2020, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 09.00 π.μ. ςτα
γραφεία τθσ Δ.Σ.Ε. τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ (διοικθτιριο) οι παρακάτω :
1. ΛΕΤΚΙΜΙΑΔΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΣΟΠ/ΦΟ ΜΘΧ/ΚΟ, , ωσ πρόεδροσ (τακτικό μζλοσ)
2. ΗΟΡΜΠΑ ΒΑΙΛΙΚΘ, ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧ/ΚΟ ,ωσ μζλοσ (τακτικό μζλοσ)
3. ΣΗΟΤΡΟ ΣΑΤΡΟ, ΠΟΛ/ΚΟ ΜΘΧ/ΚΟ, ωσ εκπρόςωποσ Σ.Ε.Ε. (αναπλθρωματικό μζλοσ)
που αποτελοφμε τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυςτάκθκε με τθν αρικμ. 1276/2019 (ΑΔΑ: 65ΗΘ7Λ6-91Κ)
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε., ςυνιλκαμε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να προβοφμε
ςτο άνοιγμα των “Οικονομικϊν Προςφορϊν” των διαγωνιηομζνων που δεν αποκλείςκθκαν ςτο προθγοφμενο
ςτάδιο.
Θ Επιτροπι, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.6 του τεφχουσ τθσ οικείασ Διακιρυξθσ, κατόπιν του από 21/10/2020
mail - πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ Επιτροπισ, άνοιξε τισ «Οικονομικζσ Προςφορζσ» των διαγωνιηομζνων, που
ςφμφωνα με το Πρακτικό (Ι) δεν αποκλείςκθκαν και πλθροφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ζγκυρθσ ςυμμετοχισ
ςτθν περαιτζρω διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και μονόγραψε το περιεχόμενο όλων των φακζλων «Οικονομικισ
Προςφοράσ» των ακολοφκων διαγωνιηομζνων:
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ
Που ανοίχκθκαν οι οικονομικζσ προςφορζσ τουσ
Α/Α
ΜΕΛΕΣΘΣΙΚΘ
ΟΜΑΔΑ
1

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ

«STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 243172/4236/24-09-2020
“STATICNET’’
Ϊρα 09:00’

Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ «Οικονομικισ Προςφοράσ» του κάκε διαγωνιηομζνου, όπωσ αυτό
καταγράφθκε από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

A/A
1

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)

«STATICNET
ΙΔΙΩΣΙΚΘ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ
9.900,00
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “STATICNET’’

€

ΠΟΟΣΟ
ΜΕΘ
ΕΚΠΣΩΘ (%)
1,00
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Οι «Οικονομικζσ Προςφορζσ» όλων των ανωτζρω διαγωνιηομζνων κεωροφνται παραδεκτζσ ςτο ςφνολό τουσ,
ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 20.4 του τεφχουσ τθσ οικείασ Διακιρυξθσ.
Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΠι τθσ κάκε
οικονομικισ προςφοράσ ΟΠι, ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ωσ εξισ:
BΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι = 10.000,00 € (προ ΦΠΑ).
H βακμολογία ΒΟΠ των διαγωνιηομζνων ςχθμάτων, βάςει του άρκρου 21.3 του τεφχουσ τθσ οικείασ Διακιρυξθσ,
φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα :

A/A
1

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)

€ ΒΟΠ

«STATICNET
ΙΔΙΩΣΙΚΘ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ
9.900,00
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “STATICNET’’

1,00

Βάςει των παρακάτω άρκρων, του τεφχουσ τθσ οικείασ Διακιρυξθσ:
«21.3. Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Προςφοράσ
Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΠι τθσ κάκε
οικονομικισ προςφοράσ ΟΠι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ωσ εξισ:
BΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι.
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε ςΟΠ=15%
Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι Σεχνικζσ Προςφορζσ
κρίκθκαν αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 21.2.
21.4 Προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ - τιμισ
H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:
U = UΣΠ · ςΣΠ + B ΟΠ · ςΟΠ, δθλαδι:
U = U ΣΠ · 85% + B ΟΠ · 15%
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο αρικμό
ςτο U.
ε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ ανακζτουςα
αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν
φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ».
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολόγθςθ των διαγωνιηομζνων ςχθμάτων και ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

A/A

1

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΤ

U TΠ

«STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»
94,00
με δ.τ. “STATICNET’’

Β ΟΠ

1,00

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
U=(U ΣΠ  85% + B
OΠ x 15%)
80,05

Με βάςθ τον ανωτζρω πίνακα διαπιςτϊνεται ότι θ προςφορά τθσ : «STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “STATICNET’’
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ςυγκεντρϊνει τθν μζγιςτθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία και ςυνεπϊσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά και ωσ εκ τοφτου θ «STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “STATICNET’’
αναδεικνφεται προςωρινόσ ανάδοχοσ.
Κατόπιν τοφτου θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,
ΕΙΘΓΕΙΣΑΙ
Σθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ, με τίτλο:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ, ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΘ, ΣΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΘ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΘ ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ»
τον ανωτζρω προςωρινό ανάδοχο ιτοι:
«STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “STATICNET’’
Που ςυγκζντρωςε ςτακμιςμζνθ βακμολογία 80,05 και ζδωςε οικονομικι προςφορά 9.900,00 € (χωρίσ ΦΠΑ), ιτοι
μζςθ ζκπτωςθ 1,00 %.
Θ Επιτροπι ολοκλιρωςε το παρόν Πρακτικό ΙΙ (ΕΛΕΓΧΟΤ OIKONOMIKΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΘΓΘΘ ΑΝΑΘΕΘ)
ςτισ 02/11/2020 θμζρα Δευτζρα.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ολοκλθρϊνει ςιμερα 02/11/2020,θμζρα Δευτζρα, τθν ςφνταξθ του παρόντοσ πρακτικοφ
και εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρό τθσ, να διαβιβάςει το παρόν πρακτικό ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προσ ζγκριςι του.
Σο παρόν υπογράφθκε ςε τρία (3) αντίτυπα από τα μζλθ τθσ Ε.Δ., που παρευρζκθςαν ςτο Διαγωνιςμό.
Μεςολόγγι 02/11/2020
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά με
τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 291851/5156/04-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το από 02-11-2020 Πρακτικό ϋϋΕλζγχου Οικονομικϊν προςφορϊν και ειςιγθςθσ ανάκεςθσϋϋ
(Πρακτικό ΙΙ), τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ,
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΑΠΛΑΣΤΝΗ ΓΕΦΤΡΑ ϋϋΚΟΤΡΚΟΤΣΑϋϋ Σ.Κ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΤ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ», προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 12.400,00€ (με Φ.Π.Α.).

2. Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν εταιρεία «STATICNET ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. “STATICNET’’ που ςυγκζντρωςε ςτακμιςμζνθ βακμολογία 80,05 και ζδωςε οικονομικι προςφορά
9.900,00€ (χωρίσ ΦΠΑ), ιτοι μζςθ ζκπτωςθ 1,00 % .
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι
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