Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραφείο Προζδρου Οικονομικήσ Επιτροπήσ
Σαχ. Δ/νςη: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίεσ: Σςοφμα Βαςιλική
Σηλζφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.05.18 13:14:57
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Θ2Ω7Λ6-ΤΟΡ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 18 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 120705/751
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 545/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 120367/2086/11-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 545/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙI τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ με
τίτλο: «Μελζτθ αντιμετϊπιςθσ κατολιςκιςεων ςε προβλθματικά τμιματα του Επαρχιακοφ οδικοφ
δικτφου τθσ Π.Ε. Ηλείασ», προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 59.973,65€ χωρίσ το Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΚΑΠ,
κ.μ.:2020ΚΑΠ1405001. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6Θ2Ω7Λ6-ΤΟΡ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 25/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 17θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 124249/784/13-05-2021 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 - τακτικό μζλοσ 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

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

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. Απόφαςησ 545/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 9ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΙI τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Μελζτθ αντιμετϊπιςθσ
κατολιςκιςεων ςε προβλθματικά τμιματα του Επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου τθσ Π.Ε. Ηλείασ»,
προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 59.973,65€ χωρίσ το Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΚΑΠ, κ.μ.:2020ΚΑΠ1405001. Β)
Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 120367/2086/11-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Ππωσ γνωρίηετε, θ ανωτζρω μελζτθ ζχει ενταχκεί ςτο Επενδυτικό Ρρόγραμμα τθσ Ρ.Ε. Θλείασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα των ΚΑΡ 2020, με προχπολογιςμό 74.400,00 με Φ.Ρ.Α.
Επιπλζον, ςασ γνωρίηουμε ότι:
1. Με τθν υπ’ αρικμ. 112/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨ67Λ6-ΓΚΛ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε
εγκρίκθκαν τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτικθκε θ επιτροπι διαγωνιςμοφ και εγκρίκθκε θ προκιρυξθ των
υπθρεςιϊν του κζματοσ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016.
2. Ωσ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των φακζλων των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα
ανάκεςθσ μελζτθσ είχε οριςτεί θ 1θ Απριλίου 2021 και ϊρα 11:00π.μ.
3. Στο πρωτόκολλο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ κατατζκθκε, εμπρόκεςμα, ζνασ (1) φάκελοσ ςυμμετοχισ από
ςφμπραξθ γραφείων μελετϊν, θ οποία αίτθςθ ζλαβε το υπ’αρικμ.82214/1423/1.4.2021 πρωτόκολλο τθσ Δ.Τ.Ε.
τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.
4. H Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αφοφ παρζλαβε τον φάκελο τθσ προςφοράσ από το πρωτόκολλο, άνοιξε ςε
δθμόςια ςυνεδρίαςθ τον φάκελο του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα, χωρίσ τθν παρουςία εκπροςϊπου αυτοφ
αυτϊν.
5. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ -μετά από εκτενι ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του ςυμμετζχοντα
οικονομικοφ φορζα - διαπίςτωςε ότι ςτον υποβλθκζντα φάκελο περιλαμβανόταν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με το άρκρο 20.1 τθσ
Διακιρυξθσ. Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προζβθ ςε ζλεγχο των εγγράφων, που είχε ςυμπεριλάβει ςτον
φάκελο των δικαιολογθτικϊν του, ο ςυμμετζχοντασ οικονομικόσ φορζασ προκειμζνου να αποδείξει τόςο τθν
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια όςο και τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα τουσ, όπωσ αυτζσ
ορίηονταν ςτα άρκρα 19.2 & 19.3 τθσ Διακιρυξθσ. Από τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκε ότι ο ςυμμετζχοντασ πλθροφςε
τισ απαιτιςεισ τθσ Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (άρκρα 19.2 & 22.2.2 τθσ Διακιρυξθσ) κακϊσ
και τισ ταχκείςεσ απαιτιςεισ τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (άρκρα 19.3 & 22.2.3 τθσ Διακιρυξθσ).
6. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθν ίδια μζρα, ιτοι τθν 1θ Απριλίου 2021, προζβθ ςτθν αποςφράγιςθ τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ του μοναδικοφ ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα (ςφμπραξθ γραφείων μελετϊν) που ζγινε δεκτόσ
κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ αυτοφ και κατόπιν κλειςτϊν ςυνεδριάςεων, ολοκλιρωςε το
Ρρακτικοφ I (1θ και 2θ φάςθ/ ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και άνοιγμα φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ),
το οποίο και ζκλειςε ςτισ 13 Απριλίου 2021.
7. Με το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΟΙΚ. ΟΙΚ.96855/1741/15.4.2021 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ το ανωτζρω
Ρρακτικό Ι εςτάλθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρ.Δ.Ε. προσ ζγκριςθ.
8. Θ Οικονομικι Επιτροπι, με τθν υπ’ αρικμ. 473/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΗ27Λ6-9Ο) Απόφαςθ τθσ, ενζκρινε το
Ρρακτικό Ι, το οποίο και, εν ςυνεχεία, κοινοποιικθκε, με το υπ’ αρικμ.πρωτ. 102500/1845/22.4.2021 ζγγραφο
τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, ςτον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα που ςυμμετείχε ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία,
για τυχόν υποβολι ενςτάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ διακιρυξθσ. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
ενςτάςεων ιταν ορίςτθκε θ Μ. Τρίτθ 27/04/2021. Κατά του ωσ άνω Ρρακτικοφ Ι δεν υποβλικθκαν ενςτάςεισ,
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ςφμφωνα και με το υπ’αρικμ.πρωτ.ΡΔΕ/ΓΡΟΕ/112205 /715/28.4.2021 ζγγραφο του Γραφείου Ρροζδρου τθσ Ο.Ε.
τθσ Ρ.Δ.Ε.
9. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατόπιν τθσ από 28.4.2021 νζασ πρόςκλθςθσ τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, προζβθ
ςτισ 10.5.2021 ςτθν αποςφράγιςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα ςτθν
διαγωνιςτικι διαδικαςία που ζγινε δεκτόσ ςτο προθγοφμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Εν ςυνεχεία, ολοκλιρωςε
τθ ςφνταξθ του Ρρακτικοφ IΙ, το οποίο και ζκλειςε ςτισ 10/05/2021.
Κατόπιν αυτϊν και κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4, παρ. 4.6 τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 99 παρ. 1α του
Ν.4412/2016, ςασ διαβιβάηουμε το Ρρακτικό ΙΙ τθσ Ε.Δ. και παρακαλοφμε, ωσ Ρροϊςταμζνθ Αρχι, να
αποφαςίςετε για τθν Ζγκριςθ του ςχετικοφ Ρρακτικοφ ΙΙ και τθν ανάδειξθ ωσ Ρροςωρινοφ Αναδόχου τθσ μελζτθσ
με τίτλο: «Μελζτθ αντιμετϊπιςθσ κατολιςκιςεων ςε προβλθματικά τμιματα του Επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου τθσ
Ρ.Ε Θλείασ» τθ ςφμπραξθ γραφείου μελετϊν «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.- Ανδρζασ Κ.Σπυρόπουλοσ», με ςυνολικι
βακμολογία 76,12 και οικονομικι προςφορά πενιντα πζντε χιλιάδεσ εκατόν εβδομιντα πζντε ευρϊ και
εβδομιντα ζξι λεπτά (55.175,76€) χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
Το Ρρακτικό ΙΙ ζχει ωσ εξισ:
ΡΑΚΤΙΚΟ IΙ
ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στον Ρφργο ςτισ 10/5/2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:30, μετά από πρόςκλθςθ τθσ Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, ςυνιλκε ςε απαρτία θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθσ υπθρεςίασ/εργαςίασ με τίτλο του κζματοσ
αποτελοφμενθ από τουσ :
1) Ακαναςία Αναςτοποφλου, Ρολιτικό Μθχανικό, ωσ πρόεδρο
2) Ακαναςία Ραναγιωτοποφλου, Ρολιτικό Μθχανικό, ωσ μζλοσ
3) Χριςτο Γεωργακόπουλο, εκπρόςωπο Τ.Ε.Ε., Ρολιτικό Μθχανικόσ ωσ μζλοσ
που αποτελοφμε τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ παραπάνω μελζτθσ, ςφμφωνα με τθ με αρικ.
112/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨ67Λ6-ΓΚΛ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, και
ζχοντασ υπόψθ τθν από 22/02/2021 Διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ, ςυνιλκαμε ςε ςυνεδρίαςθ ςτα γραφεία τθσ
Δ.Τ.Ε.Ρ.Ε Θλείασ ςτο Διοικθτιριο ςτον Ρφργο, φςτερα από τθν με αρικμ. πρωτ.ΟΙΚ. 112240/1988/28.4.2021
πρόςκλθςθ τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ, προκειμζνου, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, να ανοίξουμε και να
βακμολογιςουμε τθν Οικονομικι Ρροςφορά του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα.
Θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.4.6 του τεφχουσ τθσ οικείασ
Διακιρυξθσ, αποςφράγιςε τον φάκελο τθσ «Οικονομικισ προςφοράσ» του διαγωνιηόμενου οικονομικοφ φορζα
που κρίκθκε παραδεκτι, ςφμφωνα και με το Ρρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ, και μονόγραψε το περιεχόμενο του
φακζλου.
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν καταχϊρθςθ του περιεχομζνου του φακζλου τθσ Οικονομικισ
Ρροςφοράσ, όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα, ςτον οποίον περιλαμβάνεται και θ βακμολογία τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ του διαγωνιηόμενου. Για τθν Οικονομικι Ρροςφορά ιςχφουν, ςφμφωνα με τθν
Διακιρυξθ, τα παρακάτω:
Ο φάκελοσ «Οικονομικισ Ρροςφοράσ» περιλαμβάνει το ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ, το οποίο αναγράφει τα
ςτοιχεία του προςφζροντοσ, τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και τθν ςυνολικι τιμι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επιμζρουσ κατθγορία μελζτθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν
ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςτο οποίο αναγράφουν τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και τθ
ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επί μζρουσ
κατθγορία μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν.
4412/2016. Ρεριλαμβάνει, εκτόσ από τισ αμοιβζσ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν, τισ αμοιβζσ για τον
προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ,
κακϊσ επίςθσ και των εργαςιϊν /μελετϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 8
του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ (κετικό ι αρνθτικό) επί τθσ προεκτιμϊμενθσ
αμοιβισ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ όρουσ του
άρκρου 7 του παρόντοσ.
Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΡι τθσ κάκε
οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ωσ εξισ:
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ΒΟΡι = 100 x (1-ΟΡι/ΡΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι.
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΡ=20%
Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ
κρίκθκαν κανονικζσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 21.2 τθσ παροφςασ.
H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:
U = U ΤΡ * 80% + U ΟΡ * 20%
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο
αρικμό ςτο U.
Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ ανακζτουςα
αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ.
Με βάςθ τα παραπάνω, θ Οικονομικι Ρροςφορά του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα κρίκθκε παραδεκτι. Στθ
ςυνζχεια, ζγινε από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ λογιςτικόσ ζλεγχοσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ από τον οποίο
προζκυψε ο ορκόσ υπολογιςμόσ αυτισ.
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
(άρκρο 21.3 τθσ Διακιρυξθσ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ
ΤΑΞΘ/
(με απρόβλεπτα χωρίσ
ΟΙΚΟΝ. ΡΟΣΦΟΩΝ
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΤΥΧΙΟΥ
Φ.Ρ.Α. – ςε ευρϊ)
ΒOΡι =100x(1-ΟΡι/ΡΑ)
ΚΑΤ. 16 /ΤΑΞΘ Α’
(100% Σίγμα
Μελετϊν)
+
ΚΑΤ. 21 /ΤΑΞΘ Γ’
(100% Σίγμα
Μελετϊν)
+
Σφμπραξθ Γραφείου Μελετϊν:
ΚΑΤ. 20 /ΤΑΞΘ Α’
ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.1
(100% Ανδρζασ
55.175,76
8,00
Ανδρζασ Κ. Σπυρόπουλοσ
Σπυρόπουλοσ)
+
ΚΑΤ. 10 /ΤΑΞΘ Γ’
(100% Σίγμα
Μελετϊν)
+
ΚΑΤ. 27 /ΤΑΞΘ Γ’
(100% Σίγμα
Μελετϊν)
Ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, γίνεται ςτον παρακάτω πίνακα
όπου ςτθν τρίτθ ςτιλθ ζχει μεταφερκεί θ οριςτικι βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν από το Ρρακτικό Ι τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία (U) του οικονομικοφ φορζα, και ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ
από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ
ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Α/Α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝ. ΡΟΣΦΟΩΝ
U = U.Τ.Ρ.*80% + U
ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ
UT.Ρ
U O.Ρ =100x(1-ΟΡι/ΡΑ)
Ο.Ρ.*20%
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1

Σφμπραξθ Γραφείων
Μελετϊν:
ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.Ανδρζασ Κ. Σπυρόπουλοσ

93,15

8,00

76,12

Βάςει των ανωτζρω, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ομόφωνα ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ ςτθ ςφμπραξθ
γραφείων μελετϊν «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.- Ανδρζασ Κ. Σπυρόπουλοσ» το οποίο ςυγκζντρωςε ςτακμιςμζνθ
βακμολογία 76,12 και κλείνει τθ ςφνταξθ του Ρρακτικοφ ΙΙ, το οποίο υπογράφεται εισ τριπλοφν από όλα τα μζλθ
τθσ.
Ρφργοσ 10/5/2021
Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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’/298-2017) 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.
 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».
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 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», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 120367/2086/11-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙI τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Μελζτθ αντιμετϊπιςθσ
κατολιςκιςεων ςε προβλθματικά τμιματα του Επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου τθσ Π.Ε. Ηλείασ»,
προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 59.973,65€ χωρίσ το Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΚΑΠ, κ.μ.:2020ΚΑΠ1405001.
Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τθ ςφμπραξθ γραφείων μελετϊν «ΙΓΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε.Ανδρζασ Κ. πυρόπουλοσ», με ςυνολικι βακμολογία 76,12 και οικονομικι προςφορά 55.175,76€ χωρίσ
το Φ.Π.Α..

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

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
Σςοφμα Βαςιλικι
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