
Αξηζκόο  544    

31
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 8
εο

 επηεκβξίνπ  2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8
ε
 επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 31/4-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο  6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Φηινπνύινπ Μαξία – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκόο απνθάζεσο 537/2020). 

Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, ακνύξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθό 

κέινο θαη Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 538/2020). 

Ο θ. Φσκάο Πέηξνο –ηαθηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 540/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο  δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 1
νπ

 Πξαθηηθνύ Ι «Διέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ» ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε 

Απνθαηάζηαζεο Αζηνρηώλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 

11674/3-09-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 11665/2-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξαθηηθνύ΄΄ - ρεη.: - 1. Σν από 01-09-2020 

Πξαθηηθό Ι ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - 2. H ππ’ αξηζ. 205/2020 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - αο δηαβηβάδνπκε 

ην Πξαθηηθό Ι «Διέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε 

ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΣΟΥΙΧΝ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηελ έγθξηζή ηνπ. - πλεκκέλα: Σν 

Πξαθηηθό Ι ηεο Δ.Γ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. 

Υξήζηνο Κνξδάο - ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι - ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ην από 1-9-2020 Πξαθηηθό Ι ηεο Δπηηξνπήο 

ΑΔΑ: Ω704ΩΞΙ-4ΚΟ



Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε Απνθαηάζηαζεο 

Αζηνρηώλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Δγθξίλεη ην από 1-9-2020 Πξαθηηθό Ι «Διέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη 

ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 205/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Απνθαηάζηαζεο Αζηνρηώλ 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζε απηό, 

σο θάησζη: 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  1
ν
  

 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» 

Πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 52.108,92 € (πιένλ Φ.Π.Α.) 

 

Οη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 

1. Κσλ/λνο Μπνπξζηλόο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο, 

Γήκνο Παηξέσλ 
Πξόεδξνο Δπηηξνπήο 

2. Βαζίιεηνο Βαληαξάθεο  
Πνιηηηθόο Μεραληθόο, 

Γήκνο Παηξέσλ 
Σαθηηθό Μέινο 

3. Διεπζέξηνο Αιαθάθεο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο, 

Δθπξόζσπνο Σ.Δ.Δ. 
Σαθηηθό Μέινο 

 

πνπ νξηζηήθακε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο 

κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», όπσο απηή ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 205/2020 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπλήιζακε, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηηο 26/05/2020, εκέξα ΣΡΗΣΖ θαη 

ώξα 10:00 π.κ., ζην ρώξν Γεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Μαηδώλνο 147-3
νο

 όξνθνο). 

Ο Πξόεδξνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ζηηο 9:30 π.κ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο 

θεξύρζεθε ζηηο 10:00 π.κ. Δλώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δελ θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά. 

ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο επηθνηλώλεζε κε ην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, παξέιαβε ηξείο (3) 

πξνζθνξέο πνπ είραλ θαηαηεζεί θαηά ην άξζξν 3.1 ηεο Γηαθήξπμεο θαη θήξπμε ηε δηαθνπή ηεο 

δεκόζηαο ζπλεδξίαο. 

Αθνινύζσο, ν Πξόεδξνο εμέδσζε γξαπηή αλαθνίλσζε ηελ νπνία αλήξηεζε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο θαη θνηλνπνηήζεθε εγγξάθσο (κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν) ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ζπλέρηζεο ηεο 

δηαθνπείζαο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο. 

ηηο 03/06/2020, ζην ρώξν Γεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Μαηδώλνο 147-3
νο

 

όξνθνο), ζπλερίζζεθε ε δηαθνπείζα (από 26/05/2020) δεκόζηα ζπλεδξίαζε. Ο Πξόεδξνο, θήξπμε 

ηελ έλαξμή ηεο ζηηο 10:00 π.κ. θαη ελεκέξσζε όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ππεβιήζεθαλ ζπλνιηθά ηξείο (3) πξνζθνξέο. Η Δπηηξνπή αξίζκεζε ηνπο θπξίσο 

θαθέινπο κε βάζε ηνλ αύμνληα αξηζκό θαηάζεζήο ηνπο, ηνπο κνλόγξαςε θαη εμέηαζε ηελ 

εκπξόζεζκε ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ. 

Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

«ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΠΟΠΟΤΛΟ, ΒΑΝΓΧΡΟ ΚΧΝ/ΝΟ, ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ», ππεβιήζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο δηαθήξπμεο 

θαη απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.5. Ο Φάθεινο ηεο πξνζθνξάο 

παξέκεηλε ζθξαγηζκέλνο θαη θπιάζζεηαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο. 

ΑΔΑ: Ω704ΩΞΙ-4ΚΟ



ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ άιισλ δπν (2) 

πξνζθνξώλ θαη εμέηαζε ην πεξηερόκελό ηνπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο Γηαθήξπμεο. Όιεο νη 

πξνζθνξέο, εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, έθεξαλ: α) μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ 

έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», β) μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη γ) μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν (θιεηζηό κε ηξόπν πνπ δε κπνξεί λα 

αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνύην αληηιεπηό) κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Όινη νη 

θάθεινη αξηζκήζεθαλ κε ηνλ αύμνληα αξηζκό θαηάζεζήο ηνπο θαη κνλνγξάθηεθαλ από ηνλ 

Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θάζε 

πξνζθέξνληα, κνλόγξαςε θαη έιεγμε ην πεξηερόκελό ηνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηεο Γηαθήξπμεο. Όιεο νη πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ, θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο, 

ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα 1, ζηνλ νπνίν εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο θαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο. 

Από ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη, ε πξνζθνξά ηεο έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΝΑΜΑ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ & ΜΔΛΔΣΖΣΔ Α.Δ. - ΝΗΚΧΝ ΓΟΤΒΔΑ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.» δελ πεξηείρε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) 

ηεο εηαηξείαο «ΝΑΜΑLAB ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ, ΓΟΜΙΚΧΝ 

ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Α.Δ.», ε νπνία δηαζέηεη ζηελ έλσζε ηνλ απαηηνύκελν 

ηερληθό εμνπιηζκό θαη πξνζσπηθό γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ ηεο 

κειέηεο. Δπηπιένλ, δελ πεξηείρε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηεο 

εηαηξείαο «Β. ΣΑΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.», ε νπνία δηαζέηεη ζηελ έλσζε ηνλ ηδηόθηεην ηερληθό 

εμνπιηζκό θαη πξνζσπηθό γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε 

πξνζθνξά ηνπ παξαπάλσ νηθνλνκηθνύ θνξέα απνξξίπηεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20.2 ηεο 

Γηαθήξπμεο. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξέκεηλαλ ζθξαγηζκέλνη 

θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο. 

Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα 2, 

πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή, απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν 

«Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο εηαηξείαο «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», 

κνλόγξαςε θαη έιεγμε ην πεξηερόκελό ηνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο 

Γηαθήξπμεο. Σν πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ θαηαρσξήζεθε ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα 3. Ο θάθεινο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη θπιάζζεηαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο. 

ην ζεκείν απηό, ν Πξόεδξνο, θήξπμε ηε ιήμε ηεο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο. Ο έιεγρνο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ε βαζκνιόγεζή ηεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο δηεμήρζε 

ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, ήιεγμε, έθξηλε θαη αμηνιόγεζε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ κε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 21.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Σα απαηηνύκελα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά», κε βάζε ηα νπνία 

αμηνινγείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν 20.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Η βαζκνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ έγηλε κε βάζε ηελ αθόινπζε θιίκαθα: Άξηζηε: ≥90, Πνιύ 

θαιή: 80-89, Καιή: 70-79, Μέηξηα: 60-69, Απνδεθηή: 50-59, Απαξάδεθηε: <50. 
Μεηά από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νινθιήξσζε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

Μειεηεηηθό ζρήκα κε α/α 1 ηνπ πίλαθα ζπκκεηερόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό: 

«Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 1
ν
 

Πεξηγξαθή 

Κξηηεξίνπ 

Λεθηηθή 

Αμηνιόγεζε 

Βαζκνινγία 

Κ1 

ρνιηαζκόο 

Κξηηεξίνπ 

Βαζκόο θαηαλόεζεο ηνπ Άξηζηε 92 Η ηερληθή έθζεζε ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο 
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αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

ζηόρσλ ηεο πξνο εθπόλεζε 

κειέηεο όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ ηερληθή έθζεζε 

ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

94 ηνπ λ. 4412/2016 

(πεξίπησζε α' ηεο 

παξαγξάθνπ 20.3 ηεο 

δηαθήξπμεο), κε εληνπηζκό 

ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαηά ηελ 

εθπόλεζή ηεο. 

απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Έρεη θαηαλνεζεί πιήξσο ην αληηθείκελν θαη νη 

ζηόρνη ηεο κειέηεο θαη έρνπλ θαηαγξαθεί κε 

ζαθήλεηα ηα ζέκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπόλεζή 

ηεο. 

Γελ έρνπλ εληνπηζηεί πξνβιήκαηα ζην θάθειν 

δεκόζηαο ζύκβαζεο, σζηόζν, έγηλαλ θάπνηεο 

παξαηεξήζεηο γηα πηζαλέο λέεο εξγαζίεο πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ. 

Κξίλεηαη πιήξεο θαη άξηζηε. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 2
ν
  

Πεξηγξαθή 

Κξηηεξίνπ 

Λεθηηθή 

Αμηνιόγεζε 

Βαζκνινγία 

Κ2α 

ρνιηαζκόο 

Κξηηεξίνπ 

Πιεξόηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηεο 

κεζνδνινγίαο εθπόλεζεο 

ηεο κειέηεο, βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ 

πεξηπηώζεσλ β' θαη γ' 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 94 ηνπ λ. 

4412/2016 (πεξηπηώζεηο 

β' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 

20.3 ηεο δηαθήξπμεο). 

Αμηνινγνύληαη: Ο βαζκόο 

θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο πξνο εθπόλεζεο 

κειέηεο από 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, ν βαζκόο 

επάξθεηαο ησλ ελεξγεηώλ 

θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο κειέηεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ελεξγεηώλ ηνπ 

ζπληνληζηή θαη ε 

ηεθκεξίσζε ηεο 

δπλαηόηεηαο πινπνίεζεο 

θαη αμηνπηζηία ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε 

ζηειέρσζε ηεο νκάδαο 

κειέηεο θαη ηα 

Άξηζηε 92 

Η πιεξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο 

θξίλεηαη άξηζηε. 

Δηδηθόηεξα, ζην πξόγξακκα εθπόλεζεο ηεο 

κειέηεο πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη 

ζαθήλεηα όιεο νη απαηηνύκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο θξίλεηαη όηη 

θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 

κειέηεο. 

Γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ 

εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ελεξγεηώλ γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο, νη νπνίεο 

θξίλνληαη πιήξεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε 

ηνπ κειεηεηηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

Παξνπζηάδεηαη αμηόπηζην ζρεκαηηθό 

αλαιπηηθό ρξνλνδηάγξακκα κε ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο ρξόλνπο θαη ηε ρξνληθή 

αιιεινπρία ησλ απαηηνύκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, όπσο απηέο έρνπλ 

απνηππσζεί θαη θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ 

δηαθόξσλ θάζεσλ παξαγσγήο ηεο κειέηεο. 

Η αμηνπηζηία θαη δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεθκεξηώλεηαη θαη από ηε 

ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο. 
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παξερόκελα ζηνηρεία από 

ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη όηη 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο 

αλζξώπηλνπο πόξνπο, γηα 

λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε 

ζε θαηάιιειν πνηνηηθό 

επίπεδν. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 3
ν
 

Πεξηγξαθή 

Κξηηεξίνπ 

Λεθηηθή 

Αμηνιόγεζε 

Βαζκνινγία 

Κ2β 

ρνιηαζκόο 

Κξηηεξίνπ 

Οξγάλσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

πεξηπηώζεσλ δ' θαη ε' 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 94 

ηνπ λ. 4412/2016 

(πεξηπηώζεηο δ' θαη ε' 

ηεο παξαγξάθνπ 20.3 ηεο 

δηαθήξπμεο). 

Αμηνινγνύληαη: Η 

ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκό 

ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

νκάδαο, ε επάξθεηα ηεο 

πξνηεηλόκελεο νκάδαο 

κειέηεο ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο θαη ν 

βαζκόο ζπλνρήο ηεο 

πξνηεηλόκελεο νκάδαο 

κειέηεο. 

Άξηζηε 95 

H νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είλαη 

άξηζηε. 

Δηδηθόηεξα, ε πξνηεηλόκελε νκάδα κειέηεο 

θαιύπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη κάιηζηα πεξηιακβάλεη ηθαλό 

αξηζκό επηζηεκόλσλ. 

Γίλεηαη ζαθήο θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ, 

ρσξίο επηθάιπςε. 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο 

δνκήο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, θξίλεηαη άξηζηε, 

θαζόζνλ, αμηνπνηεί όια ηα πξνηεηλόκελα κέιε 

θαη παξνπζηάδεηαη επαξθώο ν ηξόπνο 

επηθνηλσλίαο θαη κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο. 

Άξηζηε ζπλνρή κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο 

κειέηεο, εθόζνλ, ηα πξνηεηλόκελα κέιε, 

έρνπλ ζπλεξγαζηεί ζε ζεκαληηθό αξηζκό 

κειεηώλ, παξόκνηαο, κάιηζηα, θύζεο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπιεξώζεθε ν Πίλαθαο 4 «Αμηνιόγεζε ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ» πνπ ζπλνδεύεη ην παξόλ 1
ν
 Πξαθηηθό. 

Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

ζεσξείηαη απνδεθηή, θαζόζνλ, ε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα είλαη κεγαιύηεξε από ηηο 

ειάρηζηα απαηηνύκελεο. 

Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα, εγθξίλεηαη από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή (ήηνη, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ) θαη θαηά ηεο απόθαζεο έγθξηζήο 

ηνπ (ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε όινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο), ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο. 
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        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμετέτοντα Μέλη 

 

 

        

        ΓΙΟΝΤΗ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΙΟ ΓΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΙΟΤΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΓΙΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΔΛΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΜΠΟΤΚΗ 

ΑΚΡΙΒΗ ΑΜΟΤΡΗ – ΒΑΓΔΝΑ 
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