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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 20η Οκηυβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 37/1610-2020, 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 (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7]
Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 728/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 733/2020).
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, Παλαγηώηεο Μειάο – 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. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε πξαθηηθώλ ηνπ αξκόδηνπ
Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ) θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα
ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο
θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 14191/12-10-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14074/9-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Πνιενδνκηθνύ-Kπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο –
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε
πξαθηηθώλ ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ) θαη αλάδεημε
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ
ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Έρνληαο ππ’όςε: -*Σν
άξζξν 72 παξ.1δ ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ λ.4623/2019 (θεθ 134 Α΄/9-08-2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1
ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4. -*Σν άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016 *Σελ αξηζ. 1/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ &
Γόκεζεο -*Σελ αξηζ. 3.826/5-05-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/994 κε
ΑΓΑ:ΧΜΘ0ΧΞΙ-41Ι θαη ΑΓΑΜ: 20REQ006652326 πνζνύ 155.000,00€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ
Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7413.00004 γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 κε CPV
73220000-0 -*Σελ αξηζ. 362/16-06-2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ. (κε ΑΓΑ: 6ΛΓ1ΧΞΙ-ΞΦΑ) κε
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο
ηνπ δηαγσληζκνύ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ
βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» -*Σελ αξηζ. 27075/30-06-2020
πξνθήξπμε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο κε ΑΓΑΜ 20PROC006951043 θαη ΑΓΑ Φ4Λ4ΧΞΙ1
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ΦΙΡ -*Σν από 25/09/2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά ζην
πξώην ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο –
Σερληθήο Πξνζθνξάο) θαη -*Σν από 6/10/2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ
αθνξά ζην δεύηεξν ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ) θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Παξαθαινύκε όπσο: - Α)
εγθξίλεηε ηα από 25/09 θαη 6/10/2020 πξαθηηθά ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα
ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο
θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» θαη - Β) απνθαζίζεηε ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα «LEVER ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Δ.» σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηαηί ε
ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ ήηαλ πιήξεο θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 1/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο ΠνιενδνκηθνύΚπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 125.000,00 €, κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά πνπ ζα πξνθύςεη απνθιεηζηηθά βάζε ησλ πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ (κεγαιύηεξε
βαζκνιόγεζε αλά ηκήκα) όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε: -

LEVER
ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Α.Δ.

Έλσζε νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ: ΜΜ
ΜΑΤΡΟΓΔΧΡΓΗ
ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ
ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΗ ΙΚΔ,
VMC ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΔ,
ΔΣΑΜ ΑΔ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΧΝ
ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Πξνζέγγηζε θαη Μεζνδνινγία

61,25

49,6

Α1

Ιθαλόηεηα επίηεπμεο ησλ γεληθώλ ζηόρσλ ηνπ
έξγνπ

10,7

8,6

Α2

Ιθαλνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ
ηνπ εξγαιείνπ ΒΑΚ

15,6

12,6

Α3

Καηαλόεζε θαη αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο
επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ

14,85

12

Α4

Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ πξνζέγγηζε ηεο
αλάιπζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο

10,8

8,4

Α5

Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηαηύπσζε ησλ
πξνηάζεσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

9,3

8

Οκάδα έξγνπ θαη ηερληθή ηθαλόηεηα

44,7

44,3

Β1

Οξγαλσηηθή δνκή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
νκάδαο έξγνπ

7,1

6,7

Β2

Ιθαλόηεηα Οκάδαο έξγνπ,
δηεπηζηεκνληθόηεηα θαη εμσηεξηθνί
εκπεηξνγλώκνλεο

10

10

Β3

Δκπεηξία νκάδαο έξγνπ

27,6

27,6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οκάδα θξηηεξίσλ Α

Οκάδα θξηηεξίσλ Β
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ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

105,95

93,9

-Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ-θπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηα από 25-9-2020 θαη 6-10-2020
πξαθηηθά ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ
γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ αξηζ. 1/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ
& Γόκεζεο
2. Σελ αξηζ. 3.826/5-05-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/994 κε
ΑΓΑ:ΧΜΘ0ΧΞΙ-41Ι θαη ΑΓΑΜ: 20REQ006652326 πνζνύ 155.000,00€
(ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7413.00004 γηα ην νηθνλνκηθό
έηνο 2020 κε CPV 73220000-0
3. Σελ αξηζ. 362/16-06-2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ. (κε ΑΓΑ: 6ΛΓ1ΧΞΙ-ΞΦΑ) κε ηελ
νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε
ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»
4. Σελ αξηζ. 27075/30-06-2020 πξνθήξπμε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο κε ΑΓΑΜ
20PROC006951043 θαη ΑΓΑ Φ4Λ4ΧΞΙ-ΦΙΡ
5. Σν από 25/09/2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά
ζην πξώην ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο)
6. Σν από 6/10/2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά ζην δεύηεξν
ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ)
θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
θαη ζύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1)
2. Σν άξζξν άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016
Δγκπίνει ηα από 25/09/2020 θαη 6/10/2020 πξαθηηθά ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ
Οξγάλνπ θαη σο εθ ηνύηνπ πποζυπινόρ ανάδοσορ γηα ηελ «Παποσή ςπηπεζιών
ζςμβούλυν για ηην εκπόνηζη ηος ζσεδίος βιώζιμηρ αζηικήρ κινηηικόηηηαρ ηος
Γήμος Παηπέυν», αναδεικνύεηαι ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «LEVER ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ Α.Δ.», γηαηί ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ ήηαλ πιήξεο θαη ζύκθσλε κε
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 1/2020 κειέηεο ηεο
Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ- Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, έλαληη ζςνολικού ποζού
125.000,00 €, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ ζα πξνθύςεη απνθιεηζηηθά βάζε ησλ πνηνηηθώλ
θξηηεξίσλ (κεγαιύηεξε βαζκνιόγεζε αλά ηκήκα) όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ
θάησζη πίλαθα:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

LEVER
ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Α.Δ.

Ένυζη οικονομικών
θοπέυν: ΜΜ
ΜΑΤΡΟΓΔΧΡΓΖ
ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ
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ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΗΚΔ,
VMC ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΔ,
ΔΣΑΜ ΑΔ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Ομάδα κπιηηπίυν Α
Πποζέγγιζη και Μεθοδολογία

61,25

49,6

Α1

Ηκανόηηηα επίηεςξηρ ηυν γενικών ζηόσυν
ηος έπγος

10,7

8,6

Α2

Ηκανοποίηζη ηυν ζςγκεκπιμένυν
απαιηήζευν ηος επγαλείος ΒΑΚ

15,6

12,6

Α3

Καηανόηζη και ανηαπόκπιζη ζηιρ
απαιηήζειρ επικοινυνίαρ και ζςμμεηοσικού
ζσεδιαζμού

14,85

12

Α4

Αποηελεζμαηικόηηηα ζηην πποζέγγιζη ηηρ
ανάλςζηρ ηηρ ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ

10,8

8,4

Α5

Αποηελεζμαηικόηηηα ζηη διαηύπυζη ηυν
πποηάζευν και ηος ζσεδίος δπάζηρ

9,3

8

Ομάδα έπγος και ηεσνική ικανόηηηα

44,7

44,3

Β1

Οπγανυηική δομή και αποηελεζμαηικόηηηα
ηηρ ομάδαρ έπγος

7,1

6,7

Β2

Ηκανόηηηα Ομάδαρ έπγος,
διεπιζηημονικόηηηα και εξυηεπικοί
εμπειπογνώμονερ

10

10

Β3

Δμπειπία ομάδαρ έπγος

27,6

27,6

105,95

93,9

Ομάδα κπιηηπίυν Β

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
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