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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την 
σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Προϋπολογισμού:  59.816,25 € 
 

Πρακτικό της με αριθμό 9ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 29η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4049/24-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του 

Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
                           
                   
                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         

ΑΔΑ: 63ΔΧΩΕΨ-ΖΘΗ



Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    
 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 4010/24-03-2021 εισήγηση της 

προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής,  η οποία έχει  ως εξής : 

 
 

Σας υποβάλλουµε το από 23/3/2021 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού 

διαγωνισµού για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Προϋπολογισµού:  59.816,25 € και 
παρακαλούµε για την έγκρισή του και την ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου της 
Ένωσης Οικονοµικών Φορέων «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΕΛΙ∆ΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 8% επί του 

προϋπολογισµού και συγκέντρωσε βαθµολογία προσφοράς 97,41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 63ΔΧΩΕΨ-ΖΘΗ



 Σελίδα 1 από 7 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Προϋπολογισμού:  59.816,25 € 

 

 Στην Καισαριανή την 23/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. συνήλθε σε 

συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, η επιτροπή διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού 

όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 36/2021 (ΑΔΑ ΨΕΞΜΩΕΨ-Ρ2Ε) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Προϋπολογισμού:  59.816,25 € σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3253/9.3.2021 Διακήρυξη του 

Δημάρχου Καισαριανής (ΑΔΑΜ 21PROC008258665 2021-03-09)  

 

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, ήταν παρόντες: 

 

1. Ελιάνα Χαρίτου, ΠΕ Αρχιτ. Μηχανικός ως Πρόεδρος 

2. Γουναρόπουλος Βασίλειος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Τακτικό Μέλος 

3. Ταμπάκη Ειρήνη ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Τακτικό Μέλος 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την οικεία 

Διακήρυξη η 23
η
 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών η η 23
η
 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ  

 

Στην συνέχεια και αφού ήλθε η καθορισμένη ώρα  λήξης επίδοσης των προσφορών, σύμφωνα 

με το άρθρο 14 της διακήρυξης καταχωρούνται σ’ αυτό το πρακτικό κατά σειρά κατάθεσης οι 

κάτωθι προσφέροντες: 

  

1. 

Επωνυμία: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  

Έδρα ΑΘΗΝΑ 

Διεύθυνση: ΤΡΟΙΑΣ 18 ΤΚ 11257  

που προσκομίζει φάκελο με δικαιολογητικά καθώς και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από 

το άρθρο 20 της Διακήρυξης.  

 

Στον Διαγωνισμό προσκομίστηκε μόνο μια προσφορά. 

Σε συνέχεια της αποσφράγισης των δικαιολογητικών  τα οποία είναι αποδεκτά , έγινε 

αποσφράγιση  των Τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση Τεχνικής προσφοράς έγινε κατά τα ορισθέντα στις 23/3/2021 ώρα 10:00 π.μ.. 
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 Σελίδα 2 από 7 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  Διαγωνισμού για 

την: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» 

 

Κριτήριο 1
ο
 Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς ανάθεση Παροχής 

Υπηρεσίας όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 20.3 με εντοπισμό των θεμάτων στα 

οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα βαθμολογούνται : 

• η πληρότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της Παροχής Υπηρεσιών 

• η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν 

προβλημάτων 

• η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την αντιμετώπιση 

των τυχόν προβλημάτων 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το κριτήριο 1 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1= 30%.  

 (Βαρύτητα  30%  ) 

 

 

Κριτήριο 2
ο
 Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσίας όπως 

προκύπτει από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3  και συγκεκριμένα : 

• Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας από 

δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας. 

• Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την ορθή υλοποίηση 

της Παροχής Υπηρεσίας. 

• Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας έργου. 

• Τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τους 

αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσει την σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 

επίπεδο. 

Το κριτήριο 2 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2 = 40%.  

(Βαρύτητα  40%  ) 
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 Σελίδα 3 από 7 

Κριτήριο 3
ο
 Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως 

προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του 

συντονιστή και της ομάδας έργου και τα Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας έργου της παρ. 20.2 και 

συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας έργου, από πλευράς αριθμού επιστημόνων 

και ειδικοτήτων αλλά και η εμπειρία των υπολοίπων (πλην των στελεχών που αναφέρονται 

στο άρθρο 19.3 της παρούσας)  συνεργατών στις ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης 

παροχής υπηρεσιών. 

• Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 

συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, και την έκταση 

προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την 

υλοποίηση της Παροχής Υπηρεσιών. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή, σε 

σχέση με τα προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα. 

Το κριτήριο 3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 ορίζεται σε σ3 = 30%. 

(Βαρύτητα  30%  ) 
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 Σελίδα 4 από 7 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣ

Η 

(Κ1) (1-100) 

 

 «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  

 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του 

αντικειμένου και των στόχων της προς 

ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας όπως 

προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της 

παρ. 20.3 με εντοπισμό των θεμάτων 

στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία κατά την υλοποίηση της 

Παροχής Υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα βαθμολογούνται : 

• η πληρότητα της εκτίμησης 

του αντικειμένου της 

Παροχής Υπηρεσιών 

• η πληρότητα και ορθότητα 

του σχολιασμού τους και 

ιδιαίτερα της επισήμανσης 

τυχόν προβλημάτων 

• η αποτελεσματικότητα των 

προτάσεων που 

υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε 

για την αντιμετώπιση των 

τυχόν προβλημάτων 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών 

λύσεων. 

 

Πολύ καλή πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της υπηρεσίας  και τεχνική έκθεση 

με λιτές και ουσιαστικές  επισημάνσεις, με βάση τα στοιχεία του τεύχους των τεχνικών 

δεδομένων του φακέλου. Πλήρης κατανόηση του αντικειμένου  και των στόχων της 

υπηρεσίας. Αναλυτικός εντοπισμός προβλημάτων ανά κατηγορία υπηρεσίας που ζητείται. 

Καλή τεκμηρίωση για την προσέγγιση στους χώρους.  

 

 

 

98 
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 Σελίδα 5 από 7 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΗΣΗ 

(Κ2) (1-100) 

 

«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  

• Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών 

απαιτήσεων της προς ανάθεση 

Παροχής Υπηρεσίας από 

δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 

οικονομικός φορέας. 

• Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών 

και των εσωτερικών διαδικασιών για 

την ορθή υλοποίηση της Παροχής 

Υπηρεσίας. 

• Η τεκμηρίωση της δυνατότητας 

υλοποίησης και η αξιοπιστία του 

προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 

σε συνδυασμό με την στελέχωση της 

ομάδας έργου. 

• Τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία 

διασφαλίζεται ότι ο οικονομικός 

φορέας διαθέτει τους αναγκαίους 

ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσει 

την σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 

επίπεδο. 

 

• Καλός βαθμός κάλυψης, σύμφωνα με την προτεινόμενη δομή ανάλυσης 

των επιμέρους δράσεων, με ανάπτυξη των κύριων δραστηριοτήτων-

ενεργειών για την εκπόνηση της υπηρεσίας. Ικανοποιητική κάλυψη των 

απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την παρουσίαση και αξιοποίηση του 

διατιθέμενου εξοπλισμού και λογισμικού. Η παρουσίαση του 

εξοπλισμού και λογισμικού είναι λιτή. Ικανοποιητική ανάλυση των 

πιθανών απαιτήσεων σχετικά με προδιαγραφές. 

 

• Καλός βαθμός επάρκειας, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογική 

προσέγγιση ανά επίπεδο εργασιών και τύπο Υπηρεσιών που ζητούνται. 

 

• Καλός βαθμός αποτελεσματικότητας, με το προτεινόμενο 

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της και με καλή συμβατότητα του 

προβλεπομένου χρονικού προγραμματισμού για την εκπόνηση της 

υπηρεσίας μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και το προτεινόμενο 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

• Καλή παρουσίαση και επαρκής πρόταση διαμόρφωσης της εσωτερικής 

οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Ομάδας Υπηρεσίας, του 

Συντονιστικού Οργάνου και της Επικοινωνίας. 
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ΑΔΑ: 63ΔΧΩΕΨ-ΖΘΗ



 Σελίδα 6 από 7 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΗΣΗ 

(Κ3) (1-100) 

 

«ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  

Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και 

αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως 

προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση 

Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών 

του συντονιστή και της ομάδας έργου και τα 

Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας έργου της παρ. 

20.2 και συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης 

ομάδας έργου, από πλευράς αριθμού 

επιστημόνων και ειδικοτήτων αλλά και η 

εμπειρία των υπολοίπων (πλην των 

στελεχών που αναφέρονται στο άρθρο 

19.3 της παρούσας)  συνεργατών στις 

ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης 

παροχής υπηρεσιών. 

• Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης 

ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις 

σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή 

περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, 

και την έκταση προηγουμένων 

συνεργασιών μεταξύ των μελών της 

ομάδας. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης δομής του 

οργανογράμματος, για την υλοποίηση της 

Παροχής Υπηρεσιών. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή, σε σχέση με τα προβλεπόμενα 

γι αυτούς καθήκοντα. 

 

• Η προτεινόμενη ομάδα υπηρεσίας θεωρείται εξαιρετικά επαρκής  για τη 

κάλυψη του αντικειμένου του έργου. Πολύ αναλυτική και εμπεριστατωμένη 

παρουσίαση. 

 

• Εξαιρετική επάρκεια, όπως προκύπτει από την σύνθεση ανά ομάδα υπηρεσίας 

καθώς και από τα στοιχεία συνοχής της Ομάδας υπηρεσίας όπου 

παρουσιάζονται και η εμπειρία συνεργασίας και απασχόλησης των μελών της 

Ομάδας Υπηρεσίας για την εκπόνηση παρομοίων υπηρεσιών. 

 

• Η Ομάδα Συντονισμού της Υπηρεσίας παρουσιάζεται με συντονιστή Αρχιτέκτων 

Μηχανικό. Η εν λόγω μελέτη κατά βάση εστιάζει  στο Αρχιτεκτονικό 

αποτέλεσμα έχοντας πάντα καλές Η/Μ υποδομές. 33 έτη εμπειρίας του 

συντονιστή και καλή αναφορά σε συντονισμό συναφών υπηρεσιών. 

 

• Πολύ καλή συνοχή, και τεκμηρίωση των καθηκόντων εργασιών όπως προκύπτει 

από τον Πίνακα Προτεινόμενου Προσωπικού του οργανογράμματος και τον 

Πίνακα Συνεργασίας των μελών της Ομάδας Υπηρεσίας όπου παρουσιάζεται 

και η εμπειρία συνεργασίας και απασχόλησης των μελών της Ομάδας 

Υπηρεσίας για την εκπόνηση παρομοίων υπηρεσιών. 

 

• Πολύ καλή αναλυτική παρουσίαση, όπως προκύπτει από την συνύπαρξη των 

μελών της Ομάδας Υπηρεσίας με πολλές συναφείς- παρόμοιες με το 

αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας εκπονηθείσες μελέτες και ιδιαίτερα από 

την άσκηση παρομοίων καθηκόντων του συντονιστή, σύμφωνα με τον 

υποβληθέν πίνακα υπηρεσιών.  
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 Σελίδα 7 από 7 

 

 

Με βάση το άρθρο 21.2 της Διακήρυξης η Τεχνική Προσφορά λαμβάνει την ακόλουθη βαθμολογία: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 = 98*30%+97*40%+98*30% = 97.6 

 

Σε συνέχεια της αποσφράγισης και αξιολόγησης- βαθμολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού της Τεχνικής 

προσφοράς έγινε η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα 

ορισθέντα στις 23/3/2021 ώρα 10:00 π.μ.. 

Η προσφερθείσα τιμή με βάση το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από τον μοναδικό Προσφέροντα Ένωση 

Οικονομικών Φορέων «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» μετά την έκπτωση 8% 

επί του προϋπολογισμού 59.816,25€ είναι 55.030,95€ (Πενήντα Πέντε Χιλιάδες, τριάντα ευρώ και ενενήντα πέντε 

λεπτά). 

Με βάση το άρθρο 21.3. της Διακήρυξης η Οικονομική Προσφορά βαθμολογείται ως ακολούθως: 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε 

οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=20%  

Ήτοι η Οικονομική Προσφορά της  Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» βαθμολογείται: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ) = 100Χ (1-8/59816,25) = 98,66 

 

Με βάση την Διακήρυξη άρθρο 21.4 η συνολική βαθμολογία της προσφοράς U της  Ένωσης Οικονομικών 

Φορέων «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  U ΤΠ *80% +  U ΟΠ * 20% ήτοι:  U= 97,6 *80% + 98,66 * 20% = 97,41 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2
ο
) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο 

αριθμό στο U. 

 

Συνεπώς κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Προϋπολογισμού:  59.816,25 € εισηγείται στην ΟΕ την ανακήρυξη ως Προσωρινού Αναδόχου της 

Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» η 

οποία προσέφερε έκπτωση 8% επί του προϋπολογισμού και συγκέντρωσε βαθμολογία προσφοράς 

97,41. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Πρόεδρος          Τα Μέλη 

 

Ελιάνα Χαρίτου            Γουναρόπουλος Βασίλειος 

 

 

                  Ταμπάκη Ειρήνη 

ΑΔΑ: 63ΔΧΩΕΨ-ΖΘΗ



Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́ο/ ψιν:   

• Την εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος  

• Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 3253/9.3.2021 διακήρυξη του Δημάρχου 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιω/ ν (προσαρμογη/  στις Οδηγι/ες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ (Α  ́147). 

• Το από 23.03.2021 πρακτικό αποσφράγισης /ελέγχου και αξιολόγησης 

προσφοράς του προσωρινού αναδόχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την 

σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Προϋπολογισμού:  59.816,25 € και ανακηρύσσει ως προσωρινή ανάδοχο  

την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» η οποία προσέφερε έκπτωση 8% επί του προϋπολογισμού και 
συγκέντρωσε βαθμολογία προσφοράς 97,41, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της 
παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2021 
 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                                      

                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                 

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       29/03/2021 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 63ΔΧΩΕΨ-ΖΘΗ
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