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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 1 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 140346/866

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 613/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 139923/2400/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν
και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 613/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του Πρακτικοφ ΙΙ (ελζγχου οικονομικϊν προςφορϊν) τθσ
επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΘ ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ
ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ», προχπολογιςμόσ:
300.000,00€

με

Φ.Π.Α.,

χρθματοδότθςθ:

Πρόγραμμα

Δθμοςίων

Επενδφςεων

/ΑΜΠ001,

κ.ε.:2012ΜΠ00100004. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ελίδα 1 από 11

ΑΔΑ: ΩΖΕΘ7Λ6-0Ξ6
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ 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.: 141588/895/27-05-2021 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.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- 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 – Θλίηα 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 613/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του Πρακτικοφ ΙΙ (ελζγχου οικονομικϊν προςφορϊν) τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ
μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΘ ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ», προχπολογιςμόσ: 300.000,00€ με Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων /ΑΜΠ001, κ.ε.:2012ΜΠ00100004. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ
αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 139923/2400/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά
τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σθν υπ αρικμ. 58042/23.05.2017 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ (ΑΔΑ:
ΩΕΘΒ465ΧΙ8-ΑΛΩ) με τθν οποία εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ των ςτοιχείων (Σίτλοσ και φυςικό αντικείμενο) τθσ
μελζτθσ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ
ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ», Προχπολογιςμοφ: 300,000.00 με ΦΠΑ ςτθν ΑΜΠ 001, με κωδικό 2012ΜΠ00100004.
2. Σθν υπ αρικμ. πρωτ:158526/255/06-06-2018 (ΑΔΑ:6ΩΑΗ7Λ6-ΘΨΕ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ
ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ», θ
οποία κα είναι θ ανοικτι διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Ν.4412/2016, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του αρκρ.86 του Ν.4412/2016.
3. Σθν υπ’αρίκμ:1579/2018 (ΑΔΑ:6ΕΒ7Λ6-6ΧΑ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ τθσ ΠΔΕ με κζμα:
«Ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΘΔΘ ,ζγκριςθ τθσ διακιρυξθσ και των όρων
αυτισ κακϊσ και υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΜΕΛΕΣΘ ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ
ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ» προχπολογιςμοφ: 241.638,30€ (χωρίσ
Φ.Π.Α.)
4. Σθν Διακιρυξθ του ζργου του κζματοσ με κωδικό ΚΘΜΔΘ:18PROC003643185 2018-09-05 , ςφμφωνα με τθν
οποία ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίςτθκε θ 08/10/2018 θμζρα Δευτζρα
και ϊρα:10:00 π.μ.
5. Σο γεγονόσ ότι ζγινε ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ μζςω ΕΘΔΘ με Α.Α ςυςτιματοσ: 76210 με θμερομθνία
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 12/10/2018 .
6. Σο Πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν
(Πρακτικό Ι) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου: «ΜΕΛΕΣΘ ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙ
ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ» το οποίο αναρτικθκε από τον πρόεδρο τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ωσ <<εςωτερικό>> μζςω τθσ λειτουργίασ <<επικοινωνία>> του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ ςτισ
18-04-2019.
7. -Σθν αρικμ. 1156/2019 (ΑΔΑ:ΨΨΘΟ7Λ6-0Ξ1) Απόφαςι τθσ οικονομικισ επιτροπισ που:ϋϋενζκρινε το από 1804-2019 Πρακτικό Ι Ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ανωτζρω ζργου, προκειμζνου να προχωριςει θ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ, ςτο άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν.
8. Σθν από 20-05-2019 κοινοποίθςθ τθσ 1156/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
των διαγωνιςμό οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργίασ <<επικοινωνία>> του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
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9. Σθν εμπρόκεςμθ, 29-05-2019, άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ και αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ και
λιψθσ προςωρινϊν μζτρων, ενϊπιο τθσ ΑΕΠΠ κατά του Πρακτικοφ Ι όπωσ εγκρίκθκε με τθν 1156/2019
Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ από τθν ζνωςθ * α) ΓΑΙΑΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ
(δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.),β) Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. (δ.τ. Μ.
ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.),γ)ΓΡΑΦΕΙΟ 75 – ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Α.Ε.,δ) ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ του Ευαγγζλου+.
10.Σθν από 30-05-2019 κοινοποίθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, μζςω τθσ
λειτουργίασ <<επικοινωνία>> του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
11.Σθν υπ’ αρικμ 789/2019/30-05-2019 Πράξθ του Προζδρου του 3ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ που ορίηει τθν
θμερομθνία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ τθν 30-07-2019.
12.Σθν υπ’ αρικμ Α 253/2019/10-06-2019 Απόφαςθ του 3ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ που δζχεται το αίτθμα παροχισ
προςωρινισ προςταςίασ τθσ προςφεφγουςασ ζνωςθσ και αναςτζλλει τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία ζωσ τθν
ζκδοςθ τθσ κφριασ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ.
13.Σθν ζκδοςθ τθσ 761/2019 /03-07-2019 Απόφαςθσ του 3ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ που:
 Δζχεται εν μζρει τθν Προδικαςτικι προςφυγι
 Ακυρϊνει τθν 1156/2019 Απόφαςι τθσ οικονομικισ επιτροπισ κατά το μζροσ που ζκανε δεκτι τθν προςφορά
τθσ ζνωςθσ * ΤΝΘΕΘ & ΕΡΕΤΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΘ Ν.ΦΙΝΣΙΚΑΚΘ & ΤΝ/ΣΕ ΑΡΧΙΣ/ΝΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ'' ΕΠΕ Δ.Σ.:ΤΝΘΕΘ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ Ε.Π.Ε.-ΣΟΠΟΑΝΑΛΤΘ Ο.Ε - ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ
ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΟΜΟΡΡΤΘΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - Δ.Σ. :Δ.ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ και ςυνεργάτεσ ΟΕ, μελζτεσ για το περιβάλλον +
 Αναπζμπει τθν 1156/2019 Απόφαςι τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτθν ανακζτουςα αρχι προκειμζνου να
διορκϊςει τθν βακμολόγθςθ του 3ου υποκριτθρίου του 2ου Κριτθρίου και του 1ου υποκριτθρίου του 3ου Κριτθρίου
τθσ τεχνικισ προςφοράσ τθσ προςφεφγουςασ, κατά τα κρικζντα ςτθ ςκζψθ 19 τθσ απόφαςθσ Α.Ε.Π.Π..
14.Σθν αρικμ. 1694/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΠΧ7Λ6-6ΦΜ) Απόφαςι τθσ οικονομικισ επιτροπισ που είναι ςφμφωνθ με τθν
ανωτζρω 761/2019 Απόφαςθσ του 3ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ και παραπζμπει το Πρακτικό Ι ςτθν επιτροπι
διαγωνιςμοφ για διόρκωςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ όπωσ τα κρικζντα ςτθν Απόφαςθ τθσ
ΑΕΠΠ.
15.Σθν από 31-07-2019 κοινοποίθςθ τθσ 1694/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτθν Επιτροπι
διαγωνιςμοφ για διόρκωςθ του Πρακτικοφ Ι ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ, μζςω τθσ λειτουργίασ
<<επικοινωνία>> του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
16.Σθν από 02-09-2019 αποςτολι του διορκωμζνου Πρακτικοφ Ι από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μζςω τθσ
λειτουργίασ <<επικοινωνία>> του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
17.Σο Α.Π. 270717/3833/16-09-2019 διαβιβαςτικό, του διορκωμζνου Πρακτικοφ Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ,
ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθν ζγκριςι του.
18.Σθν αρικμ. 564/2020 (ΑΔΑ:ΨΟΦΑ7Λ6-ΤΣ7) Απόφαςι τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που εγκρίνει το από 27-082019 τροποποιθμζνο Πρακτικό Ι Ζλεγχου Δικαιολογθτικϊν και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν, ςφμφωνα με τθν 761/2019 απόφαςθ τθσ Α.Ε.Π.Π.
19.Σθν από 03-06-2020 κοινοποίθςθ τθσ 564/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςτον διαγωνιςμό, μζςω τθσ λειτουργίασ <<επικοινωνία>> του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
20.Σθν διαπίςτωςθ, μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και πριν διαβιβαςτεί ο διαγωνιςμόσ μζςω του
ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ, ςτθν Επιτροπι, προκειμζνου αυτι να προχωριςει ςτο δεφτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ με
τθν αποςφράγιςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν των δφο Οικονομικϊν Φορζων που ςυνεχίηουν ςτον διαγωνιςμό
ότι :
 βάςθ του άρκρου 13.6 τθσ Διακιρυξθσ, ότι θ ιςχφσ των Προςφορϊν ζλθξε τθν 08/08/2019
 και οι εγγυθτικζσ ςυμμετοχισ, βάςθ του άρκρου 15.1 τθσ Διακιρυξθσ, ζχουν λιξει τθν 08/09/2019.
21.Σθν υπ’ αρικμ. 681/2020 (ΑΔΑ: ΩΧΔ77Λ6-ΙΓΑ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςυνζχιςθσ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΘ
ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ»,
παράταςθ ιςχφοσ των Προςφορϊν και επζκταςθ τθσ ιςχφοσ των Εγγυθτικϊν υμμετοχισ των ςυμμετεχόντων ςτο
διαγωνιςμό οικονομικϊν φορζων» με τθν οποία ενζκρινε τθν ςυνζχιςθ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ Προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 241.638,30 ΕΤΡΩ ( χωρίσ Φ.Π.Α. ). Και τθν
υποβολι πρόςκλθςθσ μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων προσ τουσ δυο κατωτζρω οικονομικοφσ φορείσ που
ςυνεχίηουν ςτον διαγωνιςμό ςφμφωνα με το διορκωμζνο Πρακτικό Ι :α) ΓΑΙΑΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.),-- Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
(δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.),-- ΓΡΑΦΕΙΟ 75 _ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Α.Ε.,-- ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΣΟΤ
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ. β) ΔΡΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΕΛΕΣΘΣΕ Ε.Π.Ε. (ΔΡΟΜΟ Ε.Π.Ε.),-- ΑΡΘ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ
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ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ με δ.τ. «ARIS ARCHITECTS Α.Ε.» -- ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΤ ΣΟΤ ΧΡΘΣΟΤ για τθν παράταςθ
ιςχφοσ των Προςφορϊν τουσ ζωσ τθν 08/11/2020 και τθν επζκταςθ ιςχφοσ των Εγγυθτικϊν υμμετοχισ τουσ ζωσ
τθν 08/12/2020.
22.Σο 161555/2734 από 06/7/2020 ζγγραφο τθσ ΔΣΕ ΠΕ Αιτ/νίασ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυνεχίηουν
ςτον διαγωνιςμό για παράταςθ ιςχφοσ των Προςφορϊν τουσ και επζκταςθ ιςχφοσ των Εγγυθτικϊν υμμετοχισ
τουσ.
23.Σθν από 06-07-2020 διαβίβαςθ προσ όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυνεχίηουν ςτον διαγωνιςμό μζςω
τθσ λειτουργίασ <<επικοινωνία>> του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ, τθσ 681/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ Α.Π. 161555/2734/ 06-07-2020 Πρόςκλθςθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ.
24.Σο από 17-07-2020 μινυμα μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ του οικονομικοφ φορζα ΔΡΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΕΛΕΣΘΣΕ Ε.Π.Ε. (ΔΡΟΜΟ Ε.Π.Ε.),-- ΑΡΘ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ με δ.τ. «ARIS
ARCHITECTS Α.Ε.» -- ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΤ ΣΟΤ ΧΡΘΣΟΤ) με το οποίο επιβεβαίωςε με Τ.Δ. τθν παράταςθ τθσ
προςφοράσ και των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ του, οι οποίεσ ζχουν κατατεκεί και ςτο πρωτόκολλο τθσ
Τπθρεςίασ.
25.Σο από 17-07-2020 μινυμα μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ του οικονομικοφ φορζα ΓΑΙΑΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.),-- Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. (δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.),-- ΓΡΑΦΕΙΟ 75 _ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Α.Ε.,-- ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ
ΦΩΣΕΙΝΘ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ), με το οποίο επιβεβαίωςε με Τ.Δ. τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ κακϊσ και το από 2707-2020 μινυμά μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ με το οποίο κατζκεςε τθν εγγυθτικι ςυμμετοχισ, θ οποία ζχει
κατατεκεί και ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ.
26.Σθν από 31-07-2020 διαβίβαςθ μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ ωσ <<εςωτερικό>> ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
των υποβλθκζντων ςτοιχείων - με τα από 17-07-2020 & 27-07-2020 μθνφματα - των οικονομικϊν φορζων που
ςυνεχίηουν ςτον διαγωνιςμό, για παράταςθ ιςχφοσ των Προςφορϊν τουσ και επζκταςθ ιςχφοσ των Εγγυθτικϊν
υμμετοχισ.
27.Σθν από 25-08-2020 επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ με τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τον οριςμό
τθσ 31-08-2020 και ϊρα 12:10μμ ωσ θμερομθνίασ & ϊρασ αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Προςφορϊν.
28.Σθν από 31-08-2020 κοινοποίθςθ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του «ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ
ΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΙΑ» μζςω τθσ λειτουργίασ <<επικοινωνία>> ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό.
29. Σο από 05/10/2020 πρακτικό ΙΙ Ελζγχου Οικονομικϊν Ποςφορϊν τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ ,για τθν μελζτθ
του κζματοσ
30.Σθν διαπίςτωςθ ότι, λόγω του γεγονότοσ τθσ απεργίασ των υπαλλιλων ζξθ ομοςπονδιϊν με αποχι από τθν
διαδικαςία διαγωνιςμϊν ζργων και μελετϊν, ζχει παρζλκει μεγάλο χρονικό διάςτθμα και μετά από τον ζλεγχο
των δικαιολογθτικϊν και πριν διαβιβαςτεί οποιοδιποτε πρακτικό ςτθν Οικονομικι Επιτροπι, προκειμζνου αυτι
να προχωριςει ςτθν ζγκριςι του ι μθ, ότι:
 βάςει του άρκρου 13.6 τθσ Διακιρυξθσ, θ ιςχφσ των Προςφορϊν ζλθξε τθν 08/11/2020
 και θ ιςχφσ των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ, βάςει του άρκρου 15.1 τθσ Διακιρυξθσ, ζλθξε τθν 08/12/2020.
31.Σθν υπ’ αρικμ. 376/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΑ47Λ6-ΒΓΗ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Α)υνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΘ
ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ
ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ»,,προχπολογιςμόσ:300.000,00 € με Φ.Π.Α.,χρθματοδότθςθ:Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
ΑΜΠ001.κ.ε.:2012ΜΠ00100004.Β)Ζγκριςθ παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν και επζκταςθ τθσ ιςχφοσ των
Εγγυθτικϊν υμμετοχισ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό οικονομικϊν φορζων» με τθν οποία ενζκρινε τθν
ςυνζχιςθ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ και τθν υποβολι
πρόςκλθςθσ προσ τουσ δυο κατωτζρω οικονομικοφσ φορείσ που ςυνεχίηουν ςτον διαγωνιςμό:α) ΓΑΙΑΚΟΜ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.),-- Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. (δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.),-- ΓΡΑΦΕΙΟ 75 _ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Α.Ε.,-ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ. και β) ΔΡΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΕΛΕΣΘΣΕ Ε.Π.Ε. (ΔΡΟΜΟ Ε.Π.Ε.),-- ΑΡΘ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ με δ.τ. «ARIS ARCHITECTS Α.Ε.» -- ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΘΛΙΔΟΤ ΣΟΤ
ΧΡΘΣΟΤ για τθν παράταςθ ιςχφοσ των Προςφορϊν τουσ ζωσ τθν 08/10/2021 και τθν επζκταςθ ιςχφοσ των
Εγγυθτικϊν υμμετοχισ τουσ ζωσ τθν 08/11/2021.
32.Σο με αρ.πρωτ:80231/1579/02.04.2021 ζγγραφο τθσ ΔΣΕ ΠΕ Αιτ/νίασ προσ τουσ ανωτζρω δφο οικονομικοφσ
φορείσ που ςυνεχίηουν ςτον διαγωνιςμό για παράταςθ ιςχφοσ των Προςφορϊν τουσ και επζκταςθ ιςχφοσ των
Εγγυθτικϊν υμμετοχισ τουσ ,μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
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33.Σο γεγονόσ ότι μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ μόνο ο οικονομικόσ φορζασ «ΓΑΙΑΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.),-- Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
(δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.),-- ΓΡΑΦΕΙΟ 75 _ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Α.Ε.,-- ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΣΟΤ
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ)» υπζβαλε ςτισ 09/4/2021 μζςω ΕΘΔΘ Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι παρατείνει τθν ιςχφ τθσ προςφοράσ
τθσ ζωσ 08/10/2021 και ότι θ Πρωτότυπθ από 27-7-2020 Χρθματικι παρακατακικθ από το ΣΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΘΚΩΝ που βρίςκεται ςτθν Ανακζτουςα αρχι, εξακολουκεί να ιςχφει.
34.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
ασ διαβιβάηουμε το από 5-10-2020 πρακτικό ΙΙ Ελζγχου Οικονομικϊν Ποςφορϊν τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για
τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΘ ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ» ,προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ: 241.638,30 ΕΤΡΩ ( χωρίσ Φ.Π.Α.) ςτο οποίο θ
επιτροπι διαγωνιςμοφ ειςθγείται ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν ομάδα μελετθτϊν: «α)ΓΑΙΑΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.), β)Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. (δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.), γ) ΓΡΑΦΕΙΟ 75 -ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Α.Ε.,δ)ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ
ΦΩΣΕΙΝΘ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ»
Παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με:
Α) Σθν ζγκριςι του
Β) Σθν ανάδειξθ ωσ προςωρινό ανάδοχο ανάδοχο τθν ομάδα μελετθτϊν: «α)ΓΑΙΑΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.), β)Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
(δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.), γ) ΓΡΑΦΕΙΟ 75 -ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ Α.Ε.,δ)ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΣΟΤ
ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ» που ςυγκζντρωςε ςτακμιςμζνθ βακμολογία 82,87 και ζδωςε οικονομικι προςφορά με μζςθ
ζκπτωςθ 42,00%.
Σο Πρακτικό ΙΙ ζχει ωσ εξισ:
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαςίκα Νικόλαο – Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν
Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ 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».
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 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 Θλεκτρονικισ 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».
 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.: 139923/2400/27-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και
Ζργων τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ (ελζγχου οικονομικϊν προςφορϊν) τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν
ανάκεςθ τθσ μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΘ ΑΝΑΠΛΑΘ ΣΘ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΗΩΝΘ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ
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ΑΔΑ: ΩΖΕΘ7Λ6-0Ξ6
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΘ ΛΙΜΝΘ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ», προχπολογιςμοφ 300.000,00€ με Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων /ΑΜΠ001, κ.ε.:2012ΜΠ00100004.

Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τθν ομάδα μελετθτϊν: «ΕΝΩΘ: α)ΓΑΙΑΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.), β)Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. (δ.τ. Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.), γ) ΓΡΑΦΕΙΟ 75 - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ
Α.Ε., δ)ΧΩΝΙΑΝΑΚΘ ΦΩΣΕΙΝΘ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ» με ςτακμιςμζνθ βακμολογία 82,87 και οικονομικι
προςφορά με μζςθ ζκπτωςθ 42,00%.

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.
Θ Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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