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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 6η Οκηυβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 35/2-102020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο
– αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 677/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
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. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ 1 «Διέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο
θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 13306/29-09-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 13383/30-9-2020 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 23-09-2020
Πξαθηηθό 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - 2. H ππ’ αξηζ. 327/2020 Απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. - αο δηαβηβάδνπκε
ην Πξαθηηθό 1 «Διέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε
ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»
θαη παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηελ έγθξηζή ηνπ. - πλεκκέλα: - 1. Πξαθηηθό 1 - 2.
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο - 3. Βεβαηώζεηο εγθπξόηεηαο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ - 4.
Καηάινγνο ζπκκεηερόλησλ - 5. Βαζκνιόγεζε ηερληθήο πξνζθνξάο - Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο - ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1 - ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 23-9-2020 Πξαθηηθό 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζήζεσλ 2019
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»,
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ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4
ηνπ Ν.4674/2020) θαη ην Ν.4412/2016,
Δγκπίνει ην από 23-9-2020 Πξαθηηθό 1 «Διέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη
ειέγρνπ θαη βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ» ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 327/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μελέηη αποκαηάζηαζηρ
καηολιζθήζευν 2019 ηος Γήμος Παηπέυν» θαη σο εθ ηνύηνπ:
1)
Αποκλείει από ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ
«ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ» θαη
«ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηος ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ» θαζώο ε πξνζθνξά ηεο δελ πιεξνί ηα
ηεζέληα επί πνηλή απνθιεηζκνύ θξηηήξηα ηεο ππ. αξηζ. πξση. 8615/6-7-20 (ΑΓΑ: 65ΠΚΧΞΙ-0ΛΤ)
πξνθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
2)
Κάνει δεκηή γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ πξνζθνξά ηεο έλσζεο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γπαθείο Σεσνικών Πεπιβαλλονηικών και Τποζηηπικηικών
Μελεηών Ανώνςμη Δηαιπεία» διαγπ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΧΝΖ
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.»,
ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην από 23-9-2020 Πξαθηηθό 1:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ 1
ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού για ηην ανάθεζη εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ με ηίηλο:
«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»
πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο 161.201,56 € (ρσξίο ΦΠΑ)
ηελ Πάηξα, ζήκεξα, 30/07/2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηε Γηεύζπλζε
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Παληαλάζζεο 30 - 3νο όξνθνο, ζπλεδξίαζε ε
επηηξνπή δηαγσληζκνύ (εθεμήο Δπηηξνπή) πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 327/2-6-2020
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΑΓΑ: Χ9Γ5ΧΞΙ-5ΤΓ), γηα ηελ
επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πξνθεηκέλνπ
λα πξνβνύκε ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ Γηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη
ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ
ππ. αξηζ. 90960 ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηεο ππ. αξηζ. πξση. 8615/6-7-20 (ΑΓΑ: 65ΠΚΧΞΙ-0ΛΤ)
πξνθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ ζύλαςε Γεκόζηαο ύκβαζεο Μειέηεο κε αλνηθηή
δηαδηθαζία (άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016), κέζσ ηνπ Δζληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ Γεκόζησλ
πκβάζεσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο (πξνεθηηκώκελε ακνηβή θάησ ηνπ νξίνπ εθαξκνγήο ηεο
νδεγίαο 2014/24/ΔΔ).
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
1. Νηθνιάνπ Γεκήηξηνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
2. Οπξαλία ίλνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, σο ηαθηηθό κέινο
3. Παλαγηώηεο Σδνγαδόξνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο εθπξόζσπνο Σ.Δ.Δ., σο ηαθηηθό κέινο
Η Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηνλ Φάθειν Γεκόζηαο ύκβαζεο, ηελ Γηαθήξπμε θαη ηα
ινηπά ηεύρε δεκνπξάηεζεο, θαζώο επίζεο, ην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό,
παξαηεξεί ηα εμήο:
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Ο δηαγσληζκόο δηεμήρζε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζην εμήο ζύζηεκα) θαη είρε ιάβεη σο αύμνληα αξηζκό (α/α) ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκό 90960. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ ήηαλ ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ε 24/7/2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00 κ.κ
θαη σο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίζηεθε ε 30/7/2020 εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ζπλδέζεθε
ζην ζύζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα (όλνκα ρξήζηε θαη θξπθό πξνζσπηθό θσδηθό πξόζβαζεο) ηνπ
πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό 90960 θαη δηαπίζησζε όηη αθελόο ν
δηαγσληζκόο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο από ην ζύζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ όηη είραλ
ππνβιεζεί ζην δηαγσληζκό νη πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ εηαηξεηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ «Καηάινγν
πκκεηερόλησλ» πνπ παξάγεηαη από ην ζύζηεκα θαη είλαη νη εμήο:
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Η Δπηηξνπή επηζεκαίλεη όηη κέρξη ην ζηάδην απηό ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε
πξόζβαζε ζην πεξηερόκελό ησλ πξνζθνξώλ. ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε πνπ δηαζέηνπλ
ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνύο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηαρώξεζαλ δηαδνρηθά ζε
εηδηθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο, (όλνκα ρξήζηε θαη θξπθό πξνζσπηθό
θσδηθό πξόζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ νη πξνζθνξέο. Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία νη πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθαλ ν ππνθάθεινο
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο & Σερληθή Πξνζθνξά» ησλ αλσηέξσ εηαηξεηώλ κε απνηέιεζκα λα
είλαη δπλαηή πιένλ ε πξόζβαζε ζην πεξηερόκελό ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ππνθάθεινη
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» δελ απνζθξαγίζζεθαλ αθνύ ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ζα
απνζθξαγηζζνύλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ.
Καηόπηλ, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνθαθέισλ κε ηελ έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηνύο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Δπηπξόζζεηα ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ δηαπίζησζε όηη ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ
πηζηνπνηεηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ.αξ.117384/26-10-2017 ΚΤΑ. Σα
ηππνπνηεκέλα έληππα ΣΔΤΓ βξέζεθαλ πιήξε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 22.2 ηεο
δηαθήξπμεο είραλ ππνβιεζεί.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, πξνέβε ζηνλ έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, σο εμήο:
 Η έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ» θαη «ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηος ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ»,
ππέβαιε δπν εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, σο αθνινύζσο: 1) ΣΜΔΓΔ αξηζκ. 81424/23-72020 πνζνύ 3.024,00 € κε ηζρύ «600 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνύ» θαη 2) ΣΜΔΓΔ αξηζκ. 81436/23-7-2020 πνζνύ 200 € κε ηζρύ «600 εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ».
Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο βξέζεθαλ έγθπξεο ζύκθσλα κε ηελ επηβεβαίσζε από ηελ
ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΣΜΔΓΔ (https://validate.tmede.gr/#/). ρεηηθέο νη κε Α/Α 69013/30-72020 θαη 69014/30-7-2020 βεβαηώζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.
 Η έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γπαθείο Σεσνικών Πεπιβαλλονηικών και
Τποζηηπικηικών Μελεηών Ανώνςμη Δηαιπεία» διαγπ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ.
ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», ππέβαιε δπν εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, σο αθνινύζσο: 1)
ΣΜΔΓΔ αξηζκ. e-81422/23-7-2020 πνζνύ 2.614,00 € κε ηζρύ «365 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ» θαη 2) ΣΜΔΓΔ αξηζκ.e-81669/24-7-2020 πνζνύ 610,00 € κε
ηζρύ «365 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ».
Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο βξέζεθαλ έγθπξεο ζύκθσλα κε ηελ επηβεβαίσζε από ηελ
ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΣΜΔΓΔ (https://validate.tmede.gr/#/). ρεηηθέο νη κε Α/Α 69097/30-72020 θαη 69156/30-7-2020 βεβαηώζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.
Καηόπηλ, ε Δπηηξνπή έιεγμε ηελ πιεξόηεηα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο
δηαθήξπμεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 22.2.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεηηθνύ ειέγρνπ έρνπλ σο εμήο:
Άπθπο 19.1. Καηαλληλόηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
ύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε: Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα
Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Μειεηώλ ζηελ θαηεγνξία/ θαηεγνξίεο κειεηώλ ηνπ άξζξνπ 12.1. Οη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016.
Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 19.1 (άξζξν 22.2.1 ηεο δηαθήξπμεο)
πξνέθπςε όηη θαη νη δπν πξνζθέξνληεο έρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
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Άπθπο 19.2 Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια
ύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε: Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ,
ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο,
ήηνη: Διάρηζην «γεληθό» εηήζην θύθιν εξγαζηώλ, γηα ηηο ηξείο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο,
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 100.000 € θαη λα κελ πξνθύπηεη αξλεηηθό απνηέιεζκα (δεκηέο) πεξηζζόηεξεο
από κηα (1) θνξά ζηηο ηξείο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 19.2 (άξζξν 22.2.2 ηεο δηαθήξπμεο), γηα ηελ
έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ» θαη «ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηος ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ»,
πξνέθπςαλ ηα εμήο:
 Από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ», πξνθύπηεη, γηα όιεο ηηο
δεισκέλεο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη θαη ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο (έηε 2016, 2017,
2018), αξλεηηθό απνηέιεζκα (δεκίεο).
Παξαηήξεζε: Γελ δειώζεθε ε ρξήζε γηα ην έηνο 2019.
 Από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηος
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», πξνθύπηεη θαη γηα ηηο ηξείο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο
έρεη ππνβάιεη ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο (έηε 2017, 2018, 2019), ειάρηζηνο «γεληθόο» εηήζηνο
θύθινο εξγαζηώλ κηθξόηεξνο από 100.000 €.
Χζηόζν, ε απαίηεζε αθνξά «Διάρηζην «γεληθό» εηήζην θύθιν εξγαζηώλ, γηα ηηο ηξείο (3)
ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 100.000 € θαη λα κελ πξνθύπηεη αξλεηηθό
απνηέιεζκα (δεκηέο) πεξηζζόηεξεο από κηα (1) θνξά ζηηο ηξείο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο
ρξήζεηο» θαη σο έλα θξηηήξην πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ζην ζύλνιό ηνπ ηνπιάρηζηνλ από έλα από
ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Σν ίδην πξνθύπηεη θαη από ην ηξίην εδάθην, παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.4412/2016, ζύκθσλα
κε ην νπνίν, ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζύκβαζεο κειεηώλ ή παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ
ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
75 αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη από έλα από ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Καηόπηλ ηνύησλ, ε αλσηέξσ έλσζε δελ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 19.2 ηεο
δηαθήξπμεο.
Όζνλ αθνξά ηελ έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γπαθείο Σεσνικών
Πεπιβαλλονηικών και Τποζηηπικηικών Μελεηών Ανώνςμη Δηαιπεία» διαγπ. «Sigma
μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», δηαπηζηώζεθε όηη, ε έλσζε, θαιύπηεη ηεο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 19.2 ηεο δηαθήξπμεο.
Άπθπο 19.3. Σεσνική και Δπαγγελμαηική Ηκανόηηηα
ύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, θάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ,
ηελ αλαγθαία ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ήηνη::
α. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή ηεηξαεηνύο εκπεηξίαο από ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δηπιώκαηνο,
Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή ηεηξαεηνύο εκπεηξίαο από ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δηπιώκαηνο,
Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή νθηαεηνύο εκπεηξίαο από ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δηπιώκαηνο,
Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 8, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κειεηεηή ηεηξαεηνύο εκπεηξίαο από ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δηπιώκαηνο.
β. Γεηγκαηνιεπηηθό γεσηξύπαλν γηα ηηο εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο θαη ηηο επηηόπνπ δνθηκέο κε ην
απαξαίηεην ηερληθό πξνζσπηθό.
γ. Γηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην γεσηερληθήο κεραληθήο (άξζξν 56 ηνπ λ. 4412/2016) πνπ λα εθηειεί
θαη΄ ειάρηζην ηηο δνθηκέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Φάθειν Γεκόζηαο ύκβαζεο.
δ. Να έρεη εθπνλήζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, σο αλάδνρνο κειεηεηήο ζηα πιαίζηα ζύκβαζεο
εθπόλεζεο κειέηεο, ηνπιάρηζηνλ κηα (1) κειέηε παξόκνηαο θύζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη΄
ειάρηζην: γεσηερληθή έξεπλα, έθζεζε αμηνιόγεζεο γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη νξηζηηθή γεσηερληθή
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κειέηε απνθαηάζηαζεο-ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο ζε νδηθό έξγν θαη κε πξνεθηηκώκελε
ακνηβή ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21 ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 80% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ηεο
θαηεγνξία κειέηεο 21 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 19.3 (άξζξν 22.2.3
ηεο δηαθήξπμεο), γηα ηελ έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ» θαη «ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηος
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ», πξνέθπςαλ ηα εμήο:
 Η εηαηξεία «ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ
ΜΔΛΔΣΧΝ» δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ ηνπ εξγαζηεξίνπ γεσηερληθήο κεραληθήο
(αξηζ. πξση. ΓΚΔΓΔ/νηθ./5373/4-5-2018), όπσο επίζεο θαη ην εξγαζηήξην ηεο εηαηξείαο
«ΚΑΣΧΡ ΔΠΔ - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΤΠΔΓΑΦΟΤ» (αξηζ. πξση.
ΓΚΔΓΔ/7770/9-6-2020) ην νπνίν πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηα αλαγθαία κέζα (εμνπιηζκό θαη
ηερληθό πξνζσπηθό) ζηελ έλσζε. Χζηόζν, γηα θαλέλα από ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα
εξγαζηήξηα δελ ππεβιήζε πηζηνπνηεηηθό από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ή
άιιν ηζνδύλακν νξγαληζκό. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην Ν. 4468/2017, ην Δ.Τ.Γ.
απνηειεί ηνλ αξκόδην εζληθό θνξέα δηαπίζηεπζεο.
 ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (δ) ηνπ άξζξνπ 19.3 ηεο δηαθήξπμεο, απαηηείηαη, θάζε πξνζθέξσλ
λα έρεη εθπνλήζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ηνπιάρηζηνλ κηα (1) κειέηε παξόκνηαο θύζεο
πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζην: γεσηερληθή έξεπλα, έθζεζε αμηνιόγεζεο γεσηερληθώλ
εξεπλώλ θαη νξηζηηθή γεσηερληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο-ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο ζε
νδηθό έξγν θαη κε πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21 ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην
80% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ηεο θαηεγνξία κειέηεο 21 ηεο δηαθήξπμεο, ήηνη, πνζνύ
ηνπιάρηζηνλ 93.330,86 €.
Γηα ηελ απόδεημε ησλ παξαπάλσ, απαηηείην (ζύκθσλα κε ην άξζξν 22.2.3 ηεο δηαθήξπμεο)
θαηάινγνο κειεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζπλνδεπόκελνο από ηα
θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ, ήηνη, απόθαζε έγθξηζεο ηεο κειέηεο,
απόθαζε παξαιαβήο ηεο θαη αληίζηνηρε βεβαίσζε εκπεηξίαο από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη όηη ε
κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε: γεσηερληθήο έξεπλαο (δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο,
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο), έθζεζε αμηνιόγεζεο γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη νξηζηηθή κειέηε
απνθαηάζηαζεο-ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο ζε νδηθό έξγν. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο κεηξάηαη από ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο κειέηεο.
Όπσο πξνθύπηεη από βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο «AKTOR ATE OGRANAK» (κε αξηζκ. πξση.
2925/21-7-2020), ε εηαηξεία «ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ» έρεη εθπνλήζεη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 6νο 2018 έσο 11νο
2018 γεσηερληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν: «Δ80 Motorway, Nis (Prosek) - Dimitrovgrad (Border Crossing with Bulgaria». Η
αληίζηνηρε ακνηβή γηα ηελ σο άλσ κειέηε, ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ βεβαίσζε, αλήιζε ζην
πνζό ησλ 108.000€ (πξν ΦΠΑ), όπσο απηή εγθξίζεθε θαη πιεξώζεθε από ηελ Τπεξεζία.
Πξνο απόδεημε ησλ παξαπάλσ, ππεβιήζε θαη ην αξηζκ. πξση. Δ80/13/0463/12/2018/10127 I
έγγξαθν ησλ εηαηξεηώλ EPTISA-SAFEGE-IRD Engineering JV.
Σν παξαπάλσ έγγξαθν ππεβιήζε σο επηθπξσκέλν θσηνηππηθό αληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ
από δηθεγόξν, ρσξίο λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
Χζηόζν, εθ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζπλάγεηαη ξεηώο, όηη, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη δελ απνηεινύλ ελεκεξσηηθά έληππα ή
ηερληθά θπιιάδηα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, άιισο λα ζπλνδεύνληαη από
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Σν παξαπάλσ έγγξαθν απνηειεί ζηνηρείν ηεο πξνζθνξάο θαη απνδεηθηηθό έγγξαθν θξηηεξίνπ
επηινγήο, σο εθ ηνύηνπ, έπξεπε λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή
γιώζζα θαη γηα ην ιόγν απηό δελ ήην δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπ.
Αθνινύζσο, ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο, ε Δπηηξνπή, θάιεζε ηελ έλσζε, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο απόδεημε ησλ απαηηήζεσλ
ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο ησλ άξζξσλ 19.3 & 22.2.3, λα ππνβάιεη ην
ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ηεο εηαηξείαο «ΓΔΧΓΝΧΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΧΣΔΥΙΚΧΝ
ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΧΝ», πνπ αθνξά ηελ κειέηε κε ηίηιν «FINAL GRADINGE SLOPE
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RECTIFICATIONS DESIGN» θαη ην αληίζηνηρν ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ.
Σα παξαπάλσ έγγξαθα ππέβαιε ε έλσζε ζηηο 24/8/2020, σο απιά θσηναληίγξαθα, ρσξίο λα
έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν ή λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα
βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε κία από ηηο δύν ζπκβάζεηο πνπ ππεβιήζεζαλ (κε
αξηζκό 7818/21-8-2018) δελ ζπλνδεύηεθε από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Χο
εθ ηνύηνπ, δελ ήην δπλαηή ε απνζαθήληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ελ ιόγσ κειεηώλ-ζπκβάζεσλ,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 19.3, πεξ. δ θαη ηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ
22.2.3 ηεο δηαθήξπμεο.
Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ, ε αλσηέξσ έλσζε, δελ θαιύπηεη ηα θξηηήξην (γ) θαη (δ) ηνπ
άξζξνπ 19.3 ηεο δηαθήξπμεο.
Όζνλ αθνξά ηελ έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γπαθείο Σεσνικών
Πεπιβαλλονηικών και Τποζηηπικηικών Μελεηών Ανώνςμη Δηαιπεία» διαγπ. «Sigma
μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η. GEOTEST
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», δηαπηζηώζεθε όηη, ε έλσζε, θαιύπηεη όια ηα επηκέξνπο
θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 19.3 ηεο δηαθήξπμεο.
Δλ ζπλερεία ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ δηαπίζησζε ηεο πιεξόηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνύ
ππνθαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γπαθείο
Σεσνικών Πεπιβαλλονηικών και Τποζηηπικηικών Μελεηών Ανώνςμη Δηαιπεία» διαγπ.
«Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η.
GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» θαη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 20.3 ηεο δηαθήξπμεο.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, ήιεγμε, έθξηλε θαη αμηνιόγεζε ηελ
ηερληθή πξνζθνξά ηεο παξαπάλσ έλσζεο (ε νπνία δελ είρε απνθιεηζηεί από ηε ζπλέρεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ), ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο δηαθήξπμεο.
Από ηνλ έιεγρν, δηαπηζηώζεθε ε πιεξόηεηα ηεο πξνζθνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
Σερληθή Έθζεζε, Πξόηαζε Μεζνδνινγίαο, Υξνλνδηάγξακκα, νξγαλόγξακκα θαη έθζεζε
ηεθκεξίσζεο θαζεθόλησλ θαη θαηαλνκήο εξγαζηώλ ηνπ ζπληνληζηή θαη ηεο νκάδαο κειέηεο θαη
ζηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κειέηεο.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ και κπιηήπια αξιολόγηζηρ πποζθοπάρ
Σα εμεηαδόκελα θξηηήξηα είλαη ηα θάησζη:
Κπιηήπιο 1ο
Αμηνινγείηαη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ηνπ 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, κε εληνπηζκό ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ
εθπόλεζε ηεο κειέηεο.
Σν 1ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό Κ1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηό βαζκό θάησ ηνπ 50% απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ ζην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
νξίδεηαη ζε ζ1= 40%.
Κπιηήπιο 2ο
Αμηνινγείηαη ε 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.
Πην ζπγθεθξηκέλα αμηνινγνύληαη:
 ν βαζκόο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπόλεζε 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.
 ε ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηόηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλόκελνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηα παξερόκελα
ζηνηρεία από ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο
αλζξώπηλνπο πόξνπο, γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζύκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθό επίπεδν.
Σν 2ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό Κ2, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100.
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Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηό βαζκό θάησ ηνπ 50% απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ ζην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα νξίδεηαη ζε
ζ2=30%.
Κπιηήπιο 3ο
Αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηώζεσλ δ’ θαη
ε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 4412/2016.
Πην ζπγθεθξηκέλα αμηνινγείηαη:
 ε ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκό ησλ θαζεθόλησλ ηεο νκάδαο.
 ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλόκελεο νκάδαο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο.
 ν βαζκόο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλόκελεο νκάδαο κειέηεο.
Σν 3ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκό Κ3, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκό από 1 έσο 100.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηό βαζκό θάησ ηνπ 50% απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ ζην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα νξίδεηαη ζε
ζ2=30%.
Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθώλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο ησλ θξηηεξίσλ (θαη ππνθξηηεξίσλ)
αμηνιόγεζεο αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Η βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν: U ΣΠ= ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+ζ3*Κ3
Ο πξνθύπησλ βαζκόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεύηεξν (2ν) δεθαδηθό ςεθίν.
Όπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρύεη ζ1+ζ2+ζ3 = 1.
Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε UTΠ = 80%.
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνύληαη απνδεθηέο εθόζνλ νη επί κέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ
αλάζεζεο είλαη πάλσ από ηα αληίζηνηρα ειάρηζηα όξηα όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο
δηαθήξπμεο, ήηνη 50%, αιιηώο απνξξίπηνληαη θαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο απνθιείεηαη ηεο
πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο.
Η βαζκνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ, έγηλε κε βάζε ηελ εμήο θιίκαθα: Άξηζηε: 96-100, Πνιύ Καιή:
86-95, Καιή: 76-85, Ιθαλνπνηεηηθή: 66-75, Μέηξηα: 60-65, Με απνδεθηή: <50.
Μεηά από ηα παξαπάλσ, ε Δ.Γ. νινθιήξσζε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ
ππνςεθίνπ ν νπνίνο δελ απνθιείζηεθε από ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο αμηνιόγεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
1. «ΗΓΜΑ – Γπαθείο Σεσνικών Πεπιβαλλονηικών και Τποζηηπικηικών Μελεηών Ανώνςμη
Δηαιπεία» διαγπ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ
Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.»
Κπιηήπιο 1: Βαθμολογία 95%
Η ηερληθή έθζεζε ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη θξίζεθε άξηζηε.
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 θάπνηα ζρόιηα θαη
επηζεκάλζεηο ηα νπνία θξίλνληαη ζεηηθώο από ηελ Δπηηξνπή.
Κπιηήπιο 2: Βαθμολογία 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.
Κπιηήπιο 3: Βαθμολογία 95%
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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.
Βαθμολόγηζη Σεσνικήρ Πποζθοπάρ:
UΣΠ= ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+ζ3*Κ3 = 0,40 * 95% + 0,30 * 92% + 0,30 * 95% = 94,10 %
Όπσο πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ, ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ
«ΗΓΜΑ – Γπαθείο Σεσνικών Πεπιβαλλονηικών και Τποζηηπικηικών Μελεηών Ανώνςμη
Δηαιπεία» διαγπ. «Sigma μελεηών» Α.Δ.» θαη «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ
Α.Δ. δ.η. GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.» είλαη παξαδεθηή, θαζόζνλ νη
βαζκνινγίεο ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο ειάρηζηα απαηηνύκελεο, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 21 ηεο δηαθήξπμεο.
ΚΑΣΟΠΗΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
1. Σελ έγθξηζε ηνπ παξόληνο ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 1.
2. Σνλ απνθιεηζκό ηεο έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΓΔΧΓΝΧΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ» και «ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ηος
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ» από ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο ε πξνζθνξά ηεο δελ πιεξεί ηα
ηεζέληα επί πνηλή απνθιεηζκνύ θξηηήξηα ηεο ππ. αξηζ. πξση. 8615/6-7-20 (ΑΓΑ: 65ΠΚΧΞΙ0ΛΤ) πξνθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
3. Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ «ΗΓΜΑ – Γπαθείο
Σεσνικών Πεπιβαλλονηικών και Τποζηηπικηικών Μελεηών Ανώνςμη Δηαιπεία» διαγπ.
«Sigma μελεηών» Α.Δ.» και «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ. δ.η.
GEOTEST ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Δ.», γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ε Δπηηξνπή ζπλέηαμε
ην παξόλ Πξαθηηθό 1, ην ππέγξαςε θαη ην παξέδσζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ππεξεζία θαη
ζηνλ ρεηξηζηή πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
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