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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1θ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε τακτικι
ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr), τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
17841/56/21-01-2022 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.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Σάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
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Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία -Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 12ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ του Πρακτικοφ ΙI τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ με τίτλο:
«Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –ΡουπάκιΑγία Μαφρα – Ανδραβίδα Π.Ε Ηλείασ», προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 102.810,00€ (πλζον Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Σεχνικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΑΠ)/ΚΑΠ Π.Ε.
Ηλείασ, κ.μ.: 2021ΚΑΠ1405000. Β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 367553/6259/13-12-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτθ Ακαναςίου - Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων 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 2021, με προχπολογιςμό
102.810,00€ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
Επιπλζον, ςασ γνωρίηουμε ότι:
1.
Με τθν υπ’αρικμ. 955/2021 (ΑΔΑ:Ψ1Δ17Λ6-Φ3Χ) Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. τθσ Ρ.Δ.Ε. εγκρίκθκε ο με τρόποσ
δθμοπράτθςθσ και ο τρόποσ ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ με τίτλο «Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Ρθνειό
ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –ουπάκι-Αγία Μαφρα–Ανδραβίδα Ρ.Ε Θλείασ», προχπολογιςμόσ
127.472,00€ (με Φ.Ρ.Α.), χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Ρρόγραμμα Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΚΑΡ/Ρ.Ε.Θλείασ με ενάρικμο: 2021ΚΑΡ1405000. Επίςθσ, εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ για τθ
διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ωσ άνω μελζτθ και Γ) ςυγκροτικθκε θ επιτροπι διαγωνιςμοφ.
2.
Θ υπ’αρικμ.πρωτ. ΟΙΚ.239168/4237/31.8.2021 «Ρροκιρυξθ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Εκπόνθςθσ Μελζτθσ»
αναρτικθκε ςτο Διαφγεια (ΑΔΑ: 6Κ4Μ7Λ6-6ΜΜ) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009132902 2021-08-31)
και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ, με αρικμ.πρωτ. ΟΙΚ.239177/4238/31.8.2021 ςτο ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ:
21PROC009133109 2021-08-31).
3.
Ωσ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των ςυμμετεχόντων ςτθν παροφςα
ανάκεςθσ μελζτθσ είχε οριςτεί θ 14θ Οκτωβρίου 2021 και ϊρα 10:30π.μ.
4.
Στθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ υποβλικθκαν δφο (2) φάκελοι ςυμμετοχισ από
μελετθτζσ/ γραφεία μελετϊν ι ςυμπράξεισ αυτϊν, ςφμφωνα με τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων», όπωσ αυτόσ
παριχκθ αυτόματα από το ςφςτθμα του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
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5.
H Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αρχικά, προζβθ ςτον ζλεγχο τθσ προςκόμιςθσ των απαιτοφμενων
πρωτότυπων εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τθν παρ. 3.5 περ. β του άρκρου 3 τθσ
διακιρυξθσ. Από τον ζλεγχο των προςκομιςκζντων εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ διαπιςτϊκθκε ότι αυτζσ πλθροφν
όλα τα κριτιρια και, ωσ εκ τοφτου, οι δφο υποβλθκείςεσ πρόςφορεσ κρίκθκαν παραδεκτζσ.
6.
Εν ςυνεχεία, θ Ε.Δ., ζλεγξε τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και των δφο (2) προςφερόντων. Κατά τον
ζλεγχο των δφο (υπο) φακζλων «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ» των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων,
αρχικά, διαπιςτϊκθκε, ότι ςτο ςφνολο τουσ περιλάμβαναν το ζντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. Σε επόμενο ςτάδιο, ελζγχκθκαν
διεξοδικά τα υποβλθκζντα ζντυπα Ε.Ε.Ε.Σ ϊςτε να διαπιςτωκεί αν αυτά είναι ορκά ςυμπλθρωμζνα και
ταυτοχρόνωσ ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι πλθροφνται τα κριτιρια: 1).τθσ Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ
του επάρκειασ και 2).τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ τουσ Ικανότθτασ, ωσ αυτά κακορίηονταν ςτα άρκρα
19.2 και 19.3 τθσ Διακιρυξθσ, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 22.2.2 και 22.2.3 τθσ ιδίασ Διακιρυξθσ.
7.
Ακολοφκωσ, θ Ε.Δ., μετά από εκτενι και διεξοδικό ζλεγχο των προςκομιςκζντων Ε.Ε.Ε.Σ., διαπίςτωςε
ότι, ςτθν περίπτωςθ τθσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων με Α/Α 1: Ι. ΜΑΥΑΚΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ-ΓΑΦΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ-Δ.Τ.: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ
Α.Ε., υπιρχαν ελλείψεισ ςτθν ςυμπλιρωςθ αυτϊν (ς.ς. των ΕΕΕΣ) προσ απόδειξθ των κριτθρίων του άρκρου
19 τθσ Διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα αυτϊν του άρκρου 19.2.Α. και 19.4 τθσ Διακιρυξθσ και επομζνωσ, ςτα
πλαίςια τθσ ορκισ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ, ηθτικθκε από τον προαναφερκζντα προςφζροντα, με το
υπ’αρικμ.πρωτ. ΟΙΚ.296214/5171/20.10.2021 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε.Θλείασ, θ προςκόμιςθ
ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων/ ςτοιχείων, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αυτϊν δζκα (10) θμζρεσ από
τθ νόμιμθ κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω πρόςκλθςθσ.
8.
Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατόπιν τθσ από 27/10/2021 (αρικμ.πρωτ.ΟΙΚ.
304763/5330/27.10.2021 τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε.Θλείασ) νζασ προςκλιςεωσ τθσ Ρροζδρου τθσ Ε.Δ., ςυνεδρίαςε, εκ
νζου, ςτισ 2/11/2021 με ςκοπό τον περαιτζρω ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, επί ποινι αποκλειςμοφ, των
άρκρων «19.2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια» και «19.4 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ» τθσ
Διακιρυξθσ. Από τον διεξοδικό ζλεγχο διαπιςτϊκθκε ότι και οι δφο (2) προςφζροντεσ πλθροφςαν τα κριτιρια
επιλογισ, ωσ αυτά είχαν οριςκεί.
9.
Τζλοσ, θ Ε.Δ. τθν ίδια μζρα, ιτοι τθν 2θ Νοεμβρίου 2021, προζβθ και ςτθν αποςφράγιςθ τθσ Τεχνικισ
Ρροςφορϊν των δφο (2) ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων και κατόπιν κλειςτϊν ςυςκζψεων ολοκλιρωςε
το Ρρακτικοφ I (2θ φάςθ/ άνοιγμα φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ), ςτισ 15/11/2021.
10. Θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρ.Δ.Ε., με τθν υπ’ αρικμ. 1421/2021 (ΑΔΑ: ΨΓ3Ο7Λ6-Ξ52) Απόφαςθ τθσ,
ενζκρινε το Ρρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, το οποίο και, εν ςυνεχεία, κοινοποιικθκε, με το υπ’
αρικμ.πρωτ. 340271/5837/24.11.2021 ζγγραφο τθσ Δ.Τ.Ε. τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ δφο (2) ςυμμετζχοντεσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, για τυχόν υποβολι
προδικαςτικισ προςφυγισ. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφυγϊν ιταν θ Δευτζρα 6/12/2021.
Κατά του ωσ άνω Ρρακτικοφ Ι δεν υποβλικθκε προδικαςτικι προςφυγι.
11. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατόπιν τθσ από 7.12.2021 νζασ πρόςκλθςθσ τθσ Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, προζβθ ςτισ 10.12.2021 ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των δφο
(2) ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία. Εν ςυνεχεία, ολοκλιρωςε τθ ςφνταξθ
του Ρρακτικοφ IΙ, το οποίο και ζκλειςε ςτισ 10.12.2021
Κατόπιν αυτϊν και κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4, εδαφίου (ε) 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 καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Ρθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –
ουπάκι-Αγία Μαφρα–Ανδραβίδα Ρ.Ε Θλείασ», τα ςυμπράττοντα γραφεία μελετϊν «"SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε."
-"HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."», με ςυνολικι βακμολογία 90,37 και οικονομικι προςφορά
53.461,20€ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
Το Ρρακτικό ΙΙ ζχει ωσ εξισ:
ΡΑΚΤΙΚΟ IΙ
ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ με τίτλο:
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«Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Ρθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –ουπάκι-Αγία
Μαφρα–Ανδραβίδα Ρ.Ε Θλείασ»
Ρροεκτιμϊμενθσ αμοιβισ : 102.810,00€ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
Στον Ρφργο, ςτισ 10 Δεκεμβρίου 2021, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. οι υπογράφοντεσ το παρόν:
1) Ακαναςία Ραναγιωτοποφλου, Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, ωσ Ρρόεδροσ
2) Ευγενία Βλάςςθ, Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Ρ.Ε., ωσ μζλοσ
3) Χρονόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, εκπρόςωποσ του Τ.Ε.Ε., ωσ μζλοσ
που αποτελοφμε τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, βάςει τθσ υπ’αρικμ. 955/2021 (ΑΔΑ:Ψ1Δ17Λ6-Φ3Χ) Απόφαςθσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθ διεξαγωγι του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 183070, προβικαμε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο) φακζλου
τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων, οι οποίεσ είχαν κρικεί παραδεκτζσ και
είχαν αξιολογθκεί, ςφμφωνα και με το Ρρακτικό Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Θ ςυγκρότθςθ τθσ Ε.Δ. ζγινε
κατόπιν τθσ από 7.12.2021 Ρρόςκλθςθσ τθσ Ρροζδρου τθσ Ε.Δ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προχϊρθςε ςτθν καταχϊρθςθ του περιεχομζνου του φακζλου των Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν, όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα, ςτον οποίον περιλαμβάνεται και θ βακμολογία τθσ
Οικονομικισ Ρροςφοράσ των ςυμμετεχόντων. Για τθν «Οικονομικι Ρροςφορά» ιςχφουν, ςφμφωνα με τθν
Διακιρυξθ, τα παρακάτω:
Άρκρο 3, παρ.5, εδάφιο γ. και δ: «γ) Οι προςφζροντεσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ.
δ) Στθν οικονομικι προςφορά αναγράφεται θ προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και θ ςυνολικι τιμι
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επί μζρουσ κατθγορία μελζτθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δ' τθσ παρ. 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 δ' τθσ παρ. 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 3 του νόμου αυτοφ. Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.».
Επίςθσ,
Άρκρο 21, παρ.3: «Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία
ΒΟΡi τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΡi προκφπτει από το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ «ε», ωσ
εξισ:
ΒΟΡι=(120*ε)/(20+ε)
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε ΟΡ=30%
Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ κρίκθκαν πλιρθ και οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν, ςφμφωνα
με το άρκρο 21.2».
Με βάςθ τα παραπάνω, οι Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των ςυμμετεχόντων, μετά και τον λογιςτικό ζλεγχο αυτοφ,
από τον οποίο προζκυψε ο ορκόσ υπολογιςμόσ τουσ, είναι:
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
(άρκρο 21.3 τθσ Διακιρυξθσ)

Α/Α

ΕΡΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ

ΤΑΞΘ /
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΤΥΧΙΟΥ

1

Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων: Ι.
ΜΑΥΑΚΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΤΕΣΓΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε., G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ-Δ.Τ.:

ΚΑΤ. 16 / Ρτυχίο Ε’
(100% G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 10 / Ρτυχίο Ε’
(100% G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 21 / Ρτυχίο Α’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ
(με απρόβλεπτα
χωρίσ Φ.Ρ.Α. – ςε
ευρϊ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ
ΟΙΚΟΝ. ΡΟΣΦΟΩΝ
ΒOΡι =(120*ε)/(20+ε)

52.325,00

85,27
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ΑΔΑ: 6ΝΘΔ7Λ6-ΘΧΠ
G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.

«ΣΙΓΜΑ ΓΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ διακ.
Sigma
μελετϊν Α.Ε.» - «HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ. HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

2

(100% : Ι. ΜΑΥΑΚΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΤΕΣΓΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 08 / Ρτυχίο Ε’
(100% : Ι. ΜΑΥΑΚΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΤΕΣΓΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 27 / Ρτυχίο Γ’
(100% G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.)

ΚΑΤ. 16 / Ρτυχίο Δ’
(100% HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 10 / Ρτυχίο Γ’
(100% Sigma
Μελετϊν Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 21 / Ρτυχίο Γ’-Β’
(85% Sigma
Μελετϊν Α.Ε. και 15% HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 08 / Ρτυχίο Ε’
(100% HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) &
ΚΑΤ. 27 / Ρτυχίο Γ’
(100% Sigma Μελετϊν Α.Ε.)

53.461,20

84,71

Ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, γίνεται ςτον παρακάτω πίνακα
όπου ςτθν τρίτθ ςτιλθ ζχει μεταφερκεί και θ οριςτικι βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν από το Ρρακτικό
Ι τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ (U) του οικονομικοφ φορζα, και ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
Α/Α

1

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ
Ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων: Ι. ΜΑΥΑΚΘΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ-ΓΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ-Δ.Τ.:
G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.
«ΣΙΓΜΑ ΓΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ διακ. Sigma
μελετϊν Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ με δ.τ.
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ UT.Ρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ
ΟΙΚΟΝ. ΡΟΣΦΟΩΝ
U O.Ρ ==(120*ε)/(20+ε)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΡΟΣΦΟΑΣ
U ΣΒ = U.Τ.Ρ.*70% + U Ο.Ρ.*30%

84,90

85,27

85,01

92,80

84,71

90,37

Βάςει των ανωτζρω, και ςφμφωνα με το άρκρο 21.4 τθσ διακιρυξθσ, όπου αναφζρεται ότι: «H ςυνολικι
βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα: U ΣΒ = U ΤΡ * 70% + ΒΟΡ * 30%
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο
αρικμό ςτο UΣΒ»,
θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ομόφωνα ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ με τίτλο «Μελζτθ καταςκευισ νζασ
γζφυρασ ςτον Ρθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –ουπάκι-Αγία Μαφρα–Ανδραβίδα Ρ.Ε Θλείασ»
ςτα ςυμπράττοντα γραφεία μελετϊν «"SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε." -"HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.",
τα οποία ςυγκζντρωςαν ςυνολικι βακμολογία 90,37, με τελικι δαπάνθ για τθν εκτζλεςι τθσ, το ποςό των
53.461,20€ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά τουσ.
Κατόπιν τοφτων, θ Επιτροπι κλείνει τθ ςφνταξθ του Ρρακτικοφ ΙΙ, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ
ωσ ακολοφκωσ.
Ρφργοσ 10/12/2021
Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙI τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ με τίτλο:
«Μελζτθ καταςκευισ νζασ γζφυρασ ςτον Πθνειό ποταμό ςτθν Επαρχιακι οδό Αμαλιάδα –ΡουπάκιΑγία Μαφρα – Ανδραβίδα Π.Ε Ηλείασ», προεκτιμϊμενθ αμοιβι: 102.810,00€ (πλζον Φ.Π.Α.),
χρθματοδότθςθ: Επενδυτικό Σεχνικό Πρόγραμμα Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΑΠ)/ΚΑΠ Π.Ε.
Ηλείασ, κ.μ.: 2021ΚΑΠ1405000.

Β) Αναδεικνφει ωσ προςωρινό ανάδοχο τα ςυμπράττοντα γραφεία μελετϊν «"SIGMA ΜΕΛΕΣΩΝ Α.Ε."
-"HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."», με ςυνολικι βακμολογία 90,37 και οικονομικι
προςφορά 53.461,20€ χωρίσ το Φ.Π.Α.

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

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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