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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 18/10/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:           10187 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               

Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  

Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917                     

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          

                                                31
Η

 Συνεδρίαση /15-10-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 196/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποιηµένου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615) για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης της 

µελέτης  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615) 

Προϋπολογισµού 190.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) κατόπιν της Αποδοχής της Απόφασης 670/2018 

της ΑΕΠΠ (απόφαση ΟΕ ∆ήµου Καισαριανής 178/2018 Α∆Α: ΨΨΧΞΩΕΨ-ΙΒΒ). 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 31ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου 

Καισαριανής, την 15
η
  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2018 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η 

Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο 

δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 9865 /11-10-2018   έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 

παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   

παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 9856 /11-10-2018 εισήγηση της κ. Χαρίτου 

Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                    Καισαριανή    11 /10/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:                                    Αριθ. Πρωτ.:     9856       
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες: Χαρίτου Ελιάννα         
Τηλ :  213.20.10.726  
Fax:  213.20.10.788 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Θέµα: Έγκριση επικαιροποιηµένου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615) για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης 

εκπόνησης της µελέτης  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615) 

Προϋπολογισµού 190.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) κατόπιν της Αποδοχής της Απόφασης 

670/2018 της ΑΕΠΠ (απόφαση ΟΕ ∆ήµου Καισαριανής 178/2018 Α∆Α: ΨΨΧΞΩΕΨ-ΙΒΒ). 

  Σας υποβάλλουµε το από 11/10/2018 επικαιροποιηµένο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615) για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
εκπόνησης της µελέτης  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισµού 190.000,00 ευρώ (µε 
Φ.Π.Α. 24%) και παρακαλούµε για την έγκριση του επικαιροποιηµένου Πρακτικού της Φάσης του 
Ελέγχου ∆ικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών κατόπιν της Αποδοχής της 
Απόφασης 670/2018 της ΑΕΠΠ (απόφαση ΟΕ ∆ήµου Καισαριανής 178/2018 Α∆Α: ΨΨΧΞΩΕΨ-
ΙΒΒ). 
 
 

                     
                                                                                                     
Για την επιτροπή  

            
            Η Πρόεδρος 
         
                   Χαρίτου Ελιάννα 
                Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 

Κατόπιν της Αποδοχής της Απόφασης 670/2018 της ΑΕΠΠ (απόφαση ΟΕ 

∆ήµου Καισαριανής 178/2018 Α∆Α: ΨΨΧΞΩΕΨ-ΙΒΒ) 

για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» µε α/α 

Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615. 

 

Στην  Καισαριανή, την 11η/10/2018, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 10:30πµ η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος για τη σύναψη Σύµβασης Μελετών για τις: 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 190.000,00 

ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) ,συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να προβεί 

στην σύνταξη πιο αναλυτικού συγκριτικού πίνακα αιτιολόγησης της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. πρωτ. 178/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Καισαριανής (Α∆Α: ΨΨΧΞΩΕΨ-ΙΒΒ). 

Ο διαγωνισµός διενεργείται µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος : 73615.  

Η αποσφράγιση ∆ικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς έγινε κατά τα ορισθέντα στις 

29/6/2018 ώρα 10:30 π.µ.. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής 97/2018 Α∆Α: 7∆ΗΚΩΕΨ-81Ο   (κατόπιν και κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ 
εκτός του µέλους ΤΕΕ) ήταν:    
                                                                          
                 Παρόντες 
Ελιάνα Χαρίτου            (Πρόεδρος)          Απόντες 
Αλέξανδρος Λασπιάς  (τακτικό µέλος) 
Θησέας Κόκκινος  (τακτικό µέλος – εκπρόσωπος ΤΕΕ)                                                  
Κανένας 
  

 

 
Με την Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 170/2018 (Α∆Α: 6ΦΨΝΩΕΨ-3ΘΜ) εγκρίθηκε το 
Πρακτικό της Επιτροπής (ελέγχου δικαιολογητικών & αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών) το 
οποίο και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ µε την 
επιστολή µε αρ. πρωτ. 7858/2-8-18. 
 
Επί αυτής της Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 170/2018 (Α∆Α: 6ΦΨΝΩΕΨ-3ΘΜ) 
υποβλήθηκε Προσφυγή στην ΑΕΠΠ. Την προσφυγή κατέθεσε η ένωση Οικονοµικών Φορέων:   
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«ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ : "Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. = ∆.Τ. "ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ" - Η. 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ∆.Τ. "ΥΛΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"» 
 
Η Προσφυγή κατατέθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία είναι και η 
κατά τον Ν4412/16 αρµόδια έκδοσης Απόφασης. Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατατέθηκαν Απόψεις επί της Προσφυγής την 20/8/2018 εµπρόθεσµα. Το 3Ο Κλιµάκιο της 
ΑΕΠΠ συνεδρίασε την 24/8/2018 και απέστειλε την Απόφαση 670/2018 επί της Προσφυγής 
την οποία και αποδέχθηκε εν µέρει.  
 
Επίσης µε µήνυµά της η ΑΕΠΠ την 28/8/2018 ζήτησε συµµόρφωση προς την Απόφασή της 
µέσω έκδοσης σχετικής Πράξης. Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής 178/2018 (Α∆Α: ΨΨΧΞΩΕΨ-ΙΒΒ) για την Αποδοχή της απόφασης 670/2018 της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωση της Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής υπ’ αριθµ.170/30-7-2018 
(Α∆Α: 6ΦΨΝΩΕΨ-3ΘΜ) και κατά συνέπεια την ακύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης 
∆ικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς µετά βαθµολόγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για 
την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης για τις «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
Η Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 178/2018 (Α∆Α: ΨΨΧΞΩΕΨ-ΙΒΒ) κοινοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ µε την επιστολή µε αρ. πρωτ. 8836/13-9-18. 
 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 11 Οκτωβρίου 2018 κατά την 
συνεδρίασή της διαπιστώνει τα ακόλουθα: 
Ο Πίνακας Συµµετεχόντων παραµένει ως είχε στην Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
170/2018 (Α∆Α: 6ΦΨΝΩΕΨ-3ΘΜ). 
Ο Πίνακας ∆ικαιολογητικών Συµµετεχόντων παραµένει ως είχε στην Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής 170/2018 (Α∆Α: 6ΦΨΝΩΕΨ-3ΘΜ). 
Ο Πίνακας Βαθµολόγησης παραµένει ως είχε στην Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
170/2018 (Α∆Α: 6ΦΨΝΩΕΨ-3ΘΜ). 
 
Παρατίθεται σε συνέχεια της Αποδοχής της Απόφασης 670/2018 της ΑΕΠΠ ο Συγκριτικός 
Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 
Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Κ1): Βαθµός Κατανόησης αντικειµένου (άρθρο 86, παρ. 4α) 

Αξιολογείται ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση, µε 
εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην εκπόνηση της µελέτης 

(Βαρύτητα  15%  ) 

 
 
  

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ1) (1-
100) 

 
«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε 

– 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝ∆ΡΟΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ι. 
ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - Π. 

ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ 
&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
-∆ΙΑΚΡ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» 

Ο βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των 
στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης όπως 
προκύπτει από την Τεχνική 
Έκθεση, µε εντοπισµό των 
θεµάτων στα οποία πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία 
στην εκπόνηση της 
µελέτης. 
 

Καλή πληρότητα της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης  
και τεχνική έκθεση σύµφωνα µε την απόφαση 
∆17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/ 18-10-06 και µε γενικές επισηµάνσεις 
ανεξάρτητα από τα στοιχεία του τεύχους των τεχνικών 
δεδοµένων του φακέλου του έργου.   
 Επαρκής αποτελεσµατικότητα  των προτάσεων, µε γενικόλογη 
αναφορά στην επισήµανση και αντιµετώπιση των τυχόν 
προβληµάτων µε εξαγωγή γενικόλογων συµπερασµάτων, 
χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση στις πιθανές απαιτήσεις που θα 
προκύψουν κατά την εκπόνηση των µελετών και τους τρόπους 
επίλυσής τους. 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ1) (1-
100) 

Ο βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των 
στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης όπως 
προκύπτει από την Τεχνική 
Έκθεση, µε εντοπισµό των 
θεµάτων στα οποία πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία 
στην εκπόνηση της 
µελέτης. 
 

Πολύκαλή πληρότητα της εκτίµησης των αντικειµένων της 
µελέτης  και τεχνική έκθεση σύµφωνα µε την απόφαση 
∆17γ/06/157/ Φ.Ν.439.3/18-10-06 και µε λιτές και ουσιαστικές  
επισηµάνσεις, µε βάση τα στοιχεία του τεύχους των τεχνικών 
δεδοµένων του φακέλου της µελέτες για το θεσµικό πλαίσιο που 
διέπει την υπό µελέτη περιοχή. Πλήρης κατανόηση του 
αντικειµένου προς µελέτη και των στόχων της µελέτης. 
Αναλυτικός εντοπισµός προβληµάτων ανά κατηγορία µελέτης 
που ζητείται. Καλή τεκµηρίωση για την αρχιτεκτονική 
προσέγγιση σε χώρους ιστορικής µνήµης(σελ. 21) 
Ισχυρά ∆οµηµένη παρουσίαση των περιβαλλοντικών 
περιορισµών µε προτάσεις αντιµετώπισής τους.(σελ. 18) 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 75 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΠΕ - ΜΗΤΣΟΥ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ - 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 Πολύ Καλή πληρότητα και ορθότητα του σχολιασµού των 
αντικειµένων της µελέτης  µε φωτογραφική τεκµηρίωση των 
χαρακτηριστικών της περιοχής.   
Πολύ καλή αποτελεσµατικότητα των προτάσεων, µε 
συγκεκριµένες αναφορές για την αντιµετώπιση των τυχόν 
προβληµάτων (σελ. 12) 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ1) (1-
100) 

 

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ : 

"Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. = 

∆.Τ."ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ" - 
Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ - 

Ν.ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ∆.Τ. 
"ΥΛΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 

Ο βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των 
στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης όπως 
προκύπτει από την Τεχνική 
Έκθεση, µε εντοπισµό των 
θεµάτων στα οποία πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία 
στην εκπόνηση της 
µελέτης. 
 

Καλά δοµηµένη ως προς τις απαιτήσεις πληρότητας της 
εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης και τεχνική έκθεση 
σύµφωνα µε την απόφαση ∆17γ/06/157/ Φ.Ν.439.3/18-10-06 
και µε γενικές επισηµάνσεις, µε βάση τα στοιχεία του τεύχους 
των τεχνικών δεδοµένων του φακέλου του έργου.  
Ικανοποιητικός σχολιασµός των αντικειµένων της µελέτης, 
συνοδευόµενος από φωτογραφική τεκµηρίωση των προς 
µελέτη χώρωνκαι των ειδικών χαρακτηριστικών της χλωρίδας 
του άλσους (σελ10-13).      
Η αποτελεσµατικότητα των προτάσεων είναι επαρκής και ικανή 
να επιλύσει τα διάφορα προβλήµατα, αν και δεν γίνεται 
επαρκώς αντιληπτό το θεσµικό πλαίσιο της προς εκπόνησης 
µελέτης. 
Ελλιπής κατανόηση του θεσµικού πλαισίου της προς εκπόνηση 
µελέτης (σελ. 2-6)και της κλίµακας των παρεµβάσεων του προς 
µελέτη έργου. Το καθεστώς προστασίας και οι επιτρεπόµενες 
χρήσεις και παρεµβάσεις του προς µελέτη χώρου είναι 
συγκεκριµένες και ο ∆ήµος Καισαριανής έχει πραγµατοποιήσει 
και άλλα Έργα εντός του προς µελέτη χώρου µε έκδοση 
Οικοδοµικών Αδειών.    
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ1) (1-
100) 

Ένωση Οικονοµικών Φορέων: 

«ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & 

ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» -

∆.Τ.: «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΠΕ» - «TEAM M-H 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - ∆.Τ.: 

«TEAM M-H Α.Ε.»- «CONCEPT 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

∆.Τ.:«CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.» - «ΡΗΓΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ τουΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

Ο βαθµός κατανόησης του 
αντικειµένου και των 
στόχων της προς 
εκπόνηση µελέτης όπως 
προκύπτει από την Τεχνική 
Έκθεση, µε εντοπισµό των 
θεµάτων στα οποία πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία 
στην εκπόνηση της 
µελέτης. 
 

Καλή ανάλυση  - σύνθεση ως προς τις απαιτήσεις πληρότητας 
της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης και τεχνική έκθεση 
σύµφωνα µε την απόφαση ∆17γ/06/157/ Φ.Ν.439.3/18-10-06 
και µε γενικές επισηµάνσεις, µε βάση τα στοιχεία του τεύχους 
των τεχνικών δεδοµένων του φακέλου του έργου. 
Καλή πληρότητα και ορθότητα του σχολιασµού των 
αντικειµένων της µελέτης, χωρίς φωτογραφική τεκµηρίωση της 
επισήµανσης των ειδικών ζητηµάτων και σε σχέση µε τους 
περιβαλλοντικούς περιορισµούς.    (σελ. 4-10) 
Η αποτελεσµατικότητα των προτάσεων είναι επαρκής και ικανή 
να επιλύσει τα διάφορα προβλήµατα, αν και δεν γίνεται 
επαρκώς αντιληπτό το θεσµικό πλαίσιο της προς εκπόνησης 
µελέτης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –  

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας της µελέτης.  (Βαρύτητα  65 %  ) 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης, συγκεκριµένα: 

• Ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο  φορέας, 

• Ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του 
συντονιστή και η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό  µε τη 
στελέχωση της οµάδας µελέτης µε το επιπλέον εξειδικευµένο προσωπικό και τα παρεχόµενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. 

 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΗΣ
Η 

(Κ2) (1-
100) 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΗΣ
Η 

(Κ2) (1-
100) 

Ο βαθµός κάλυψης των 
απαιτήσεων της προς εκπόνηση 
µελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο  φορέας 

Καλός βαθµός κάλυψης, σύµφωνα µε την προτεινόµενη δοµή 
ανάλυσης των επιµέρους δράσεων, µε ανάπτυξη των κύριων 
δραστηριοτήτων-ενεργειών για την εκπόνηση της µελέτης. 
Ικανοποιητική κάλυψη των απαιτήσεων, σε συνδυασµό µε την 
παρουσίαση και αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού και 
λογισµικού. Η παρουσίαση του εξοπλισµού και λογισµικού είναι πολύ 
λιτή. Ικανοποιητική ανάλυση των πιθανών απαιτήσεων σχετικά µε 
προδιαγραφές και κανονισµούς για πολεοδοµικούς περιορισµούς και 
νοµικές δεσµεύσεις (σελ 4-5) 

Καλός βαθµός επάρκειας, σύµφωνα µε την προτεινόµενη 
µεθοδολογική προσέγγιση ανά επίπεδο εργασιών και 
τύπο Μελετών που ζητούνται.  

 
«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΝ∆ΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ι . 

ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - Π. 
ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
-∆ΙΑΚΡ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ 
Α.Ε.Μ. – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ» 

Ο βαθµός επάρκειας των 
ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των 
ενεργειών του συντονιστή και η 
τεκµηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του 
προτεινόµενου 
χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό  µε τη στελέχωση της 
οµάδας µελέτης µε το επιπλέον 
εξειδικευµένο προσωπικό και τα 
παρεχόµενα στοιχεία από τα 
οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν 
τους αναγκαίους ανθρώπινους 
πόρους, για να εκτελέσουν τη 
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο. 

 

Καλός βαθµός αποτελεσµατικότητας, µε το προτεινόµενο 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της και µε καλή 
συµβατότητα του προβλεποµένου χρονικού 
προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα 
στις προβλεπόµενες προθεσµίες και το προτεινόµενο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 
Καλή παρουσίαση και επαρκής πρόταση διαµόρφωσης 
της εσωτερικής οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας 
της Οµάδας Μελέτης, του Συντονιστικού Οργάνου και της 
Επικοινωνίας.  
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΗΣ
Η 

(Κ2) (1-
100) 

Ο βαθµός κάλυψης των 
απαιτήσεων της προς εκπόνηση 
µελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο  φορέας 

Καλός βαθµός κάλυψης, σύµφωνα µε την προτεινόµενη δοµή 
ανάλυσης των επιµέρους δράσεων, µε ανάπτυξη των κύριων 
δραστηριοτήτων-ενεργειών για την εκπόνηση της µελέτης. Καλή 
κάλυψη των απαιτήσεων, σε συνδυασµό µε την πολύ αναλυτική 
παρουσίαση και αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού και 
λογισµικού.  

Καλός βαθµός αποτελεσµατικότητας, µε το προτεινόµενο 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της και µε καλή 
συµβατότητα του προβλεποµένου χρονικού 
προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα 
στις προβλεπόµενες προθεσµίες και το προτεινόµενο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 
Καλή παρουσίαση και επαρκής πρόταση διαµόρφωσης 
της εσωτερικής οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας 
της Οµάδας Μελέτης, του Συντονιστικού Οργάνου και της 
Επικοινωνίας. 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 75 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΠΕ - ΜΗΤΣΟΥ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ - 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ο βαθµός επάρκειας των 
ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των 
ενεργειών του συντονιστή και η 
τεκµηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του 
προτεινόµενου 
χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό  µε τη στελέχωση της 
οµάδας µελέτης µε το επιπλέον 
εξειδικευµένο προσωπικό και τα 
παρεχόµενα στοιχεία από τα 
οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν 
τους αναγκαίους ανθρώπινους 
πόρους, για να εκτελέσουν τη 
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο. 

Αναλυτική ενδεικτική παρουσίαση σηµαντικών 
συµβάσεων παρόµοιας φύσης στις οποίες έχει 
εφαρµοστεί η προτεινόµενη µεθοδολογία. 
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ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ : 

"Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ 

Ο βαθµός κάλυψης των 
απαιτήσεων της προς εκπόνηση 
µελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο  φορέας 

Καλός βαθµός αποτελεσµατικότητας , σύµφωνα µε την προτεινόµενη 
δοµή ανάλυσης των επιµέρους δράσεων, µε ανάπτυξη των κύριων 
δραστηριοτήτων-ενεργειών – αλληλουχίας σταδίων για την εκπόνηση 
της µελέτης. Κάλυψη των  τεχνικών απαιτήσεων, σε συνδυασµό µε 
την πολύ αναλυτική παρουσίαση και αξιοποίηση του διατιθέµενου 
εξοπλισµού και λογισµικού. 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΗΣ
Η 

(Κ2) (1-
100) 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. = ∆.Τ. 

"ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ" - 
Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ - Ν. 

ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ∆.Τ. 
"ΥΛΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 

Ο βαθµός επάρκειας των 
ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των 
ενεργειών του συντονιστή και η 
τεκµηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του 
προτεινόµενου 
χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό  µε τη στελέχωση της 
οµάδας µελέτης µε το επιπλέον 
εξειδικευµένο προσωπικό και τα 
παρεχόµενα στοιχεία από τα 
οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν 
τους αναγκαίους ανθρώπινους 
πόρους, για να εκτελέσουν τη 
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο. 

 

Πολύ καλός βαθµός αποτελεσµατικότητας, µε το 
προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της και µε 
καλή συµβατότητα του προβλεποµένου χρονικού 
προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα 
στις προβλεπόµενες προθεσµίες και το προτεινόµενο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 
Ανάλυση κατά στάδια ανά τύπο µελετών µε µεγάλη 
εµβάθυνση και επεξήγηση στις προτεινόµενες ενέργειες. 
Παρουσίαση και των εσωτερικών ενεργειών για την 
διασφάλιση ποιότητας της προς εκπόνηση µελέτης. 
Συνοπτική η πρόταση για την εσωτερική οργάνωσης και 
του τρόπου λειτουργίας της Οµάδας Μελέτης, του 
Συντονιστή και της Επικοινωνίας. 

 

Ένωση Οικονοµικών 

Φορέων: «ΣΥΝΘΕΣΗ & 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. 

ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ 

ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» -∆.Τ.: 

Ο βαθµός κάλυψης των 
απαιτήσεων της προς εκπόνηση 
µελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο  φορέας 

Καλός βαθµός αποτελεσµατικότητας στην παρουσίαση της 
µεθοδολογίας, σύµφωνα µε την προτεινόµενη δοµή ανάλυσης των 
επιµέρους δράσεων, µε ανάπτυξη των κύριων συλλογικών 
δραστηριοτήτων-ενεργειών  για την εκπόνηση της µελέτης. Κάλυψη 
των  τεχνικών απαιτήσεων, σε συνδυασµό µε την πολύ αναλυτική 
παρουσίαση και αξιοποίηση του διατιθέµενου εξοπλισµού και 
λογισµικού -  (παρουσίαση µε Πίνακες του εξοπλισµού – 
λογισµικού).Αναλυτική προσέγγιση στους τρόπους επίτευξης αρχών 
σχεδιασµό, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
χώρου και τις οικονοµικές και διαχειριστικές δυνατότητες του ΚτΕ 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΗΣ
Η 

(Κ2) (1-
100) 

«ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΠΕ» - «TEAM M-H 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

- ∆.Τ.: «TEAM M-H Α.Ε.»- 

«CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

∆.Τ.:«CONCEPT 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 

Α.Ε.» - «ΡΗΓΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

τουΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

Ο βαθµός επάρκειας των 
ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της µελέτης, 
περιλαµβανοµένων και των 
ενεργειών του συντονιστή και η 
τεκµηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του 
προτεινόµενου 
χρονοδιαγράµµατος, σε 
συνδυασµό  µε τη στελέχωση της 
οµάδας µελέτης µε το επιπλέον 
εξειδικευµένο προσωπικό και τα 
παρεχόµενα στοιχεία από τα 
οποία διασφαλίζεται ότι οι 
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν 
τους αναγκαίους ανθρώπινους 
πόρους, για να εκτελέσουν τη 
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο. 

 

Πολύ καλός βαθµός αποτελεσµατικότητας, µε το 
προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της και µε 
καλή συµβατότητα του προβλεποµένου χρονικού 
προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα 
στις προβλεπόµενες προθεσµίες και το προτεινόµενο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 
Καλή παρουσίαση και επαρκής πρόταση διαµόρφωσης 
της εσωτερικής οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας 
της Οµάδας Μελέτης, του Συντονιστικού Οργάνου και της 
Επικοινωνίας. 
Αναλυτική ενδεικτική παρουσίαση σηµαντικών 
συµβάσεων παρόµοιας φύσης στις οποίες έχει 
εφαρµοστεί η προτεινόµενη µεθοδολογία. 
Πίνακας παρουσίασης Προγράµµατος Ποιότητας που θα 
εφαρµοστεί στην προς εκπόνηση µελέτη.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3Ο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 

(Βαρύτητα  20%  ) 
 

Στο Κριτήριο 3  αξιολογούνται τα : 

Αξιολογείται η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, δηλαδή συγκεκριµένα: 

• Η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας.  

• Η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος    

• Ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης.  

 
 
 
 
 

 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

 
«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ο βαθµός σαφήνειας στον 
καθορισµό των καθηκόντων της 
οµάδας 

Υπάρχει σαφής παρουσίαση της προτεινόµενης οµάδα 
µελέτης  για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου. 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

Ο βαθµός επάρκειας της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης 
σε σχέση µε τη δοµή του 
οργανογράµµατος    

Η προτεινόµενη οµάδα µελέτης θεωρείται επαρκής  για τη 
κάλυψη του αντικειµένου του έργου. 
Πολύ καλή επάρκεια, όπως προκύπτει από 
τουςΠίνακεςΟµάδας Μελέτης ανά κατηγορία µελετών 
(σελ. 36-38), όπου παρουσιάζονται και η εµπειρία 
συνεργασίας και απασχόλησης των µελών της Οµάδας 
Μελέτης για την εκπόνηση βασικών παροµοίων µελετών. 
 
Η Οµάδα Συντονισµού της Μελέτης παρουσιάζεται στην 
σελίδα 34 µε συντονιστή Μηχανολόγο Μηχανικό. Η εν 
λόγω µελέτη κατά βάση εστιάζει  στο Αρχιτεκτονικό 
αποτέλεσµα έχοντας πάντα καλές Η/Μ υποδοµές. 

ΑΝ∆ΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Ι . 

ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - Π. 
ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
-∆ΙΑΚΡ. ΒΕΤΑΠΛΑΝ 
Α.Ε.Μ. – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ» 

 Ο βαθµός συνοχής της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης.  

 

Ικανοποιητική συνοχή των µελών της οµάδας µελέτης 
όπως προκύπτει από τον πίνακα σελ. 39  και την σχετική 
του περιγραφή. 
Ικανοποιητική παρουσίαση, όπως προκύπτει από την 
συνύπαρξη των µελών της Οµάδας Μελέτης µε λίγες 
όµως συναφείς- παρόµοιες µε το αντικείµενο της εν λόγω 
µελέτης εκπονηθείσες µελέτες και ιδιαίτερα από την 
άσκηση παροµοίων καθηκόντων του συντονιστή, 
σύµφωνα µε τον υποβληθέν πίνακα µελετών. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 75 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Ο βαθµός σαφήνειας στον 
καθορισµό των καθηκόντων της 
οµάδας 

Υπάρχει πολύ σαφής παρουσίαση της προτεινόµενης 
οµάδα µελέτης  για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου. Πολύ αναλυτική και εµπεριστατωµένη 
παρουσίαση (σελ 51-63). 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΠΕ - ΜΗΤΣΟΥ∆ΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ - 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ο βαθµός επάρκειας της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης 
σε σχέση µε τη δοµή του 
οργανογράµµατος    

Η προτεινόµενη οµάδα µελέτης θεωρείται εξαιρετικά 
επαρκής  για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου. 
Πολύ αναλυτική και εµπεριστατωµένη παρουσίαση (σελ 
51-63). 
 
Εξαιρετικήεπάρκεια, όπως προκύπτει από την σύνθεση 
ανά οµάδα µελέτης και τον Πίνακα Προτεινόµενου 
Προσωπικού καθώς καιαπό τα στοιχεία συνοχής της 
Οµάδας µελέτης σελ 68 Πίνακες Οµάδας Μελέτης ανά 
κατηγορία µελετών, όπου παρουσιάζονται και η εµπειρία 
συνεργασίας και απασχόλησης των µελών της Οµάδας 
Μελέτης για την εκπόνηση παροµοίων µελετών. 
 
Η Οµάδα Συντονισµού της Μελέτης παρουσιάζεται στην 
σελίδα 51 µε συντονίστρια Αρχιτέκτων Μηχανικό. Η εν 
λόγω µελέτη κατά βάση εστιάζει  στο Αρχιτεκτονικό 
αποτέλεσµα έχοντας πάντα καλές Η/Μ υποδοµές.  
34 έτη εµπειρίας της συντονίστριας και καλή αναφορά σε 
συντονισµό συναφών µελετών. 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

Ο βαθµός συνοχής της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης.  

 

Εξαιρετική συνοχή, όπως προκύπτει από την σύνθεση 
ανά οµάδα µελέτης και τον Πίνακα Προτεινόµενου 
Προσωπικού καθώς και από τα στοιχεία συνοχής της 
Οµάδας µελέτης σελ 68 Πίνακες Οµάδας Μελέτης ανά 
κατηγορία µελετών, όπου παρουσιάζονται και η εµπειρία 
συνεργασίας και απασχόλησης των µελών της Οµάδας 
Μελέτης για την εκπόνηση παροµοίων µελετών. 
 
Εξαιρετικά αναλυτική παρουσίαση, όπως προκύπτει από 
την συνύπαρξη των µελών της Οµάδας Μελέτης µε 
πλήθος συναφών- παρόµοιων µε το αντικείµενο της εν 
λόγω µελέτης εκπονηθείσες µελέτες και ιδιαίτερα από την 
άσκηση παροµοίων καθηκόντων του συντονιστή, 
σύµφωνα µε τον υποβληθέν πίνακα µελετών. 

 
ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ : 
"Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. = ∆.Τ. 

"ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ" - 
Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ - Ν. 

Ο βαθµός σαφήνειας στον 
καθορισµό των καθηκόντων της 
οµάδας 

Υπάρχει πολύ σαφής παρουσίαση της προτεινόµενης 
οµάδα µελέτης  για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου. Πολύ αναλυτική και εµπεριστατωµένη 
παρουσίαση (20.3.δ σελ 1-13). 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ∆.Τ. 
"ΥΛΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 

Ο βαθµός επάρκειας της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης 
σε σχέση µε τη δοµή του 
οργανογράµµατος    

Η προτεινόµενη οµάδα µελέτης θεωρείται εξαιρετικά 
επαρκής  για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου. 
Πολύ αναλυτική και εµπεριστατωµένη παρουσίαση 
(20.3.δ σελ 1-13). 
 
Εξαιρετική επάρκεια, όπως προκύπτει από την σύνθεση 
ανά οµάδα µελέτης καθώς και από τα στοιχεία συνοχής 
της Οµάδας µελέτης (20.3.ε σελ 1-10) όπου 
παρουσιάζονται και η εµπειρία συνεργασίας και 
απασχόλησης των µελών της Οµάδας Μελέτης για την 
εκπόνηση παροµοίων µελετών. 
 
Η Οµάδα Συντονισµού της Μελέτης παρουσιάζεται στην 
20.3.δ σελ 1-13 µε συντονίστρια Αρχιτέκτων Μηχανικό. Η 
εν λόγω µελέτη κατά βάση εστιάζει  στο Αρχιτεκτονικό 
αποτέλεσµα έχοντας πάντα καλές Η/Μ υποδοµές.  
20 έτη εµπειρίας της συντονίστριας και καλή αναφορά σε 
συντονισµό συναφών µελετών. 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

Ο βαθµός συνοχής της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης.  

 

Εξαιρετική συνοχή, όπως προκύπτει από την σύνθεση 
ανά οµάδα µελέτης καθώς και από τα στοιχεία συνοχής 
της Οµάδας µελέτης (20.3.ε σελ 1-10) όπου 
παρουσιάζονται και η εµπειρία συνεργασίας και 
απασχόλησης των µελών της Οµάδας Μελέτης για την 
εκπόνηση παροµοίων µελετών. 
 
Πολύ καλή αναλυτική παρουσίαση, όπως προκύπτει από 
την συνύπαρξη των µελών της Οµάδας Μελέτης µε 
πολλές συναφείς- παρόµοιες µε το αντικείµενο της εν 
λόγω µελέτης εκπονηθείσες µελέτες και ιδιαίτερα από την 
άσκηση παροµοίων καθηκόντων του συντονιστή, 
σύµφωνα µε τον υποβληθέν πίνακα µελετών. (20.3.ε σελ 
1-10) 

 
Ένωση Οικονοµικών 

Φορέων: «ΣΥΝΘΕΣΗ & 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. 

Ο βαθµός σαφήνειας στον 
καθορισµό των καθηκόντων της 
οµάδας 

Υπάρχει πολύ σαφής παρουσίαση της προτεινόµενης 
οµάδα µελέτης  για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου. Πολύ αναλυτική και εµπεριστατωµένη 
παρουσίαση (20.3.δ σελ 63). 
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ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

Ο βαθµός επάρκειας της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης 
σε σχέση µε τη δοµή του 
οργανογράµµατος    

Η προτεινόµενη οµάδα µελέτης θεωρείται εξαιρετικά 
επαρκής  για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου. 
Πολύ αναλυτική και εµπεριστατωµένη παρουσίαση 
(20.3.δ σελ 63). 
 
Εξαιρετική επάρκεια, όπως προκύπτει από την σύνθεση 
ανά οµάδα µελέτης καθώς και από τα στοιχεία συνοχής 
της Οµάδας µελέτης (20.3.δ2 σελ 63) όπου 
παρουσιάζονται και η εµπειρία συνεργασίας και 
απασχόλησης των µελών της Οµάδας Μελέτης για την 
εκπόνηση παροµοίων µελετών. 
 
Η Οµάδα Συντονισµού της Μελέτης παρουσιάζεται στην 
σελ 69 µε συντονιστή Αρχιτέκτων Μηχανικό. Η εν λόγω 
µελέτη κατά βάση εστιάζει  στο Αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα 
έχοντας πάντα καλές Η/Μ υποδοµές.  
50 έτη εµπειρίας του συντονιστή και καλή αναφορά σε 
συντονισµό συναφών µελετών. 

ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & 

ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» -∆.Τ.: 

«ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΠΕ» - «TEAM M-H 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΜΗΧΑΝΙΚ

ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - ∆.Τ.: 

«TEAM M-H Α.Ε.»- 

«CONCEPT 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

∆.Τ.:«CONCEPT 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 

Α.Ε.» - «ΡΗΓΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

τουΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

Ο βαθµός συνοχής της 
προτεινόµενης οµάδας µελέτης.  

 

Πολύ καλή συνοχή, και τεκµηρίωση των καθηκόντων 
εργασιών όπως προκύπτει από τον Πίνακα 
Προτεινόµενου Προσωπικού του οργανογράµµατος 
(20.3.δ2) και τον Πίνακα Συνεργασίας των µελών της 
Οµάδας Μελέτης (20.3.ε), όπου παρουσιάζεται και η 
εµπειρία συνεργασίας και απασχόλησης των µελών της 
Οµάδας Μελέτης για την εκπόνηση παροµοίων µελετών. 
 
Πολύ καλή αναλυτική παρουσίαση, όπως προκύπτει από 
την συνύπαρξη των µελών της Οµάδας Μελέτης µε 
πολλές συναφείς- παρόµοιες µε το αντικείµενο της εν 
λόγω µελέτης εκπονηθείσες µελέτες και ιδιαίτερα από την 
άσκηση παροµοίων καθηκόντων του συντονιστή, 
σύµφωνα µε τον υποβληθέν πίνακα µελετών. (20.3.ε σελ 
74) 
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Κατόπιν των παραπάνω και σε συνέχεια του Πίνακα Βαθµολόγηση όπως 
αυτός πρόεκυψε από το σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτυπωνόταν στην 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 170/2018 (Α∆Α: 6ΦΨΝΩΕΨ-3ΘΜ) την 
υψηλότερη βαθµολογία επί της Τεχνικής Προσφοράς έλαβε η ένωση 
Οικονοµικών Φορέων µε την Επωνυµία «ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΜΗΤΣΟΥ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ - ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» µε α/α προσφοράς 78607 και βαθµολογία επιτροπής 
διαγωνισµού και αξιολόγησης για την Τεχνική Προσφορά 98,70/100. 
 
 
 
 
     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  11/10/2018 
                                                             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
    
                                              Ελιάνα Χαρίτου            (Πρόεδρος)     
     
 
  

Αλέξανδρος Λασπιάς  (τακτικό µέλος) 
 
 

Θησέας Κόκκινος (τακτικό µέλος  
                          – 

εκπρόσωπος ΤΕΕ)                                                  
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή. 
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                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                       

Μετά από διαλογική συζήτηση , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Εγκρίνει το επικαιροποιηµένο πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615) για την σύναψη 

δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης της µελέτης  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 73615) 

Προϋπολογισµού 190.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) κατόπιν της Αποδοχής της 

Απόφασης 670/2018 της ΑΕΠΠ (απόφαση ΟΕ ∆ήµου Καισαριανής 178/2018 Α∆Α: 

ΨΨΧΞΩΕΨ-ΙΒΒ). 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       15/10/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


