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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.3/2018   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ: «Ζγκριςη Πρακτικοφ ελζγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ και ελζγχου και 
βαθμολόγηςησ των τεχνικών προςφορών για τη μελζτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΘ 
ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Ιωαννίνων του 
Δήμου Ιωαννιτών ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ – ΠΕΝΣΕΛΘ – ΗΕΤΓΑΡΙΑ - 
ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ»». 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 23/2018 

 

           τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 22-01-2018, ημζρα Δευτζρα και ώρα 13:30 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα από τθν 
αρικ.πρωτ.3111/326/17-01-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα 
τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ. 

          Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (6) μζλθ, ιτοι: 
 
Παρόντα μζλη      Απόντα μζλη 
 
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Κωνςταντόπουλοσ πυρίδων 
2. Νάςτοσ Δθμιτριοσ    2. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ 
3. Λιόντοσ Ιωάννθσ     3. Γκόγκοσ Κωνςταντίνοσ 
4. Γιϊτθ Γεωργία    
5. Βλζτςασ Βαςίλειοσ      
6. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ 

       
        τθν  ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκε  και ο υπάλλθλοσ του Διμου καμνζλοσ 
Βαςίλθσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.  

      Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ  Θωμάσ,  ειςθγοφμενοσ 
το   ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
(πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννίνων του Διμου Ιωαννιτϊν ςτισ 
περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΗ- ΖΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ», θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
             

 
Κφριοι φμβουλοι,  θθ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ) τθσ μελζτθσ με τίτλο: 

«ΜΕΛΕΣΘ ΠΡΑΞΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ (πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τησ Δημοτικήσ Ενότητασ 
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Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΘ- ΗΕΤΓΑΡΙΑ- 
ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 851.464,50 € (χωρίσ Φ.Π.Α. 24%), που 
ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ. 686/ 2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου (ΑΔΑ: Ψ6ΔΕΩΕΩ-ΒΨΣ), ςυνιλκε τθν 12θ επτεμβρίου 2017 και θμζρα Σρίτθ 
ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ & Πολεοδομίασ του Διμου Ιωαννιτϊν 
προκειμζνου να διενεργιςει τον Δθμόςιο  Διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ τθσ 
ανωτζρω μελζτθσ. 
       Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αφοφ ακολοφκθςε τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του Δθμόςιου 
Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ τθσ μελζτθσ, ςυνζταξε και 
υπζγραψε ςτισ 15/1/ 2018 το  Πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν των διαγωνιηόμενων οικονομικϊν 
φορζων (1ο Πρακτικό Διαγωνιςμοφ), ςτο οποίο περιγράφεται θ διαδικαςία του 
διαγωνιςμοφ, θ αιτιολογία απόρριψθσ των διαγωνιηόμενων  οικονομικϊν φορζων που δεν 
πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  ςτο Διαγωνιςμό και περιζχεται θ βακμολόγθςθ των 
διαγωνιηόμενων οικονομικϊν φορζων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.  
       Υςτερα από τα παραπάνω και ςφμφωνα με το αρικ.72 του Ν. 3852/ 2010 
«Καλλικράτησ» και τα αρικ. 99 του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147 Α) περί Δημοςίων Συμβάςεων 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών, αρικ.4.4 τθσ Διακιρυξθσ τθσ εν λόγω μελζτθσ, ςασ 
διαβιβάηουμε για ζγκριςη το ωσ άνω 1ο Πρακτικό Διαγωνιςμοφ. 
 

ΤΝΘΜΜΕΝΑ: 1ο Πρακτικό Διαγωνιςμοφ 
 

Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τθσ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4.Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
5.Σθν ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ (πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννίνων του Διμου 
Ιωαννιτϊν ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ- ΠΕΝΣΕΛΗ- ΖΕΤΓΑΡΙΑ- ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ». 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και 
βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν του διαγωνιςμοφ για τθ μελζτθ με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννίνων 
του Διμου Ιωαννιτϊν ςτισ περιοχζσ ΔΡΟΙΑ – ΠΕΝΣΕΛΗ – ΖΕΤΓΑΡΙΑ - 
ΣΙΦΛΙΚΟΠΟΤΛΟ». 
 

Θ  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 23/2018. 
 

                  Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ4ΣΔΩΕΩ-44Φ



 
 Απόσπασμα από το Πρακτικό 3/22-01-2018 της Οικονομικής Επιτροπής τοσ Δήμοσ Ιωαννιτών 

[3] 
 
 

 

Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

 
             Ακριβζσ   Απόςπαςμα                          
                     Ο  Πρόεδροσ   
       τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ 
                                         
 
                  Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
              Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο   
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ 
                             
                                         

: «ΜΔΛΔΣΖ  ΔΛΔΣΖ ΠΡΑΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ (Πολ. Δνοτ. 
ΥΥΗΗΗ) της Γημοτικής Δνότητας Ηωαννίνων 
τοσ Γήμοσ Ηωαννιτών στις περιοτές ΓΡΟΗΑ- 
ΠΔΝΣΔΛΖ- ΕΔΤΓΑΡΗΑ- ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟ» 
 

    

1
Ο
 ΠΡΑΚΣΗΚΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 
ηα Ησάλληλα, ηελ 12 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017 θαη εκέξα Σξίηε, ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) γηα 
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΑΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ (πολ. Δνοτ. 
ΥΥΗΗΗ) της Γημοτικής Δνότητας Ηωαννίνων τοσ Γήμοσ Ηωαννιτών στις περιοτές ΓΡΟΗΑ- ΠΔΝΣΔΛΖ- 
ΕΔΤΓΑΡΗΑ- ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟ», εθηηκψκελεο αμίαο 851.464,50 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%) πνπ ζπγθξνηήζεθε 
κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 686/ 2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ (ΑΓΑ: Φ6ΓΔΧΔΧ-
ΒΦΣ), ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε  κε παξφληα  ηα  κέιε ηεο: 

Αηθαηεξίλε Παπαληθνιάνπ, Τπάιιεινο Γήκνπ Ησαλληηψλ (Σνπνγξάθνο κερ/θνο ΠΔ) 
Θεφδσξνο Μπακπαζίθαο, Τπάιιεινο Γήκνπ Ησαλληηψλ (Σνπνγξάθνο κερ/θνο ΠΔ) 
Μαξηαιέλα Κσλζηαληή, Δθπξφζσπνο Σ.Δ.Δ. Ζπείξνπ (Σνπνγξάθνο κερ/θνο ΠΔ) 
 
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) έρνληαο ππ΄ φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

2. Σα άξζξα 2Α, 11 παξ. 2, 39 θαη 40 ηνπ Ν. 3316/2005 “Πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ” (Α' 42), φπσο ηζρχνπλ,  

3. Σνλ Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
6. Σηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ, 
7. Σελ ππ’ αξηζ. 412/ 2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:63ΖΟΧΔΧ-ΒΝΦ) πεξί  έγθξηζεο 

ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο, 
8. Σε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ΑΓΑΜ: 17REQ001535461 2017-06-16.  

Ζ Πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο αλαξηήζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (2017/ 
S132-270202/ 13-7-2017), αλαξηήζεθε  ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ: 17PROC001696372 2017-07-14), ζηε 
ΓΗΑΤΓΔΗΑ  (ΑΓΑ: Χ4Π9ΧΔΧ-ΖΡΗ) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.ioannina.gr).  Γεκνζηεχζεθε 
ζηνλ ειιεληθφ εκεξήζην ηνπηθφ ηχπν (ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ), ζηνλ ειιεληθφ εβδνκαδηαίν 
ηνπηθφ ηχπν (7 ΖΜΔΡΔ) θαη ζηνλ εκεξήζην παλειιήληαο εκβέιεηαο ηχπν (ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΧΝ 
ΤΝΣΑΚΣΧΝ) (αξζ.66 ηνπ Ν. 4412/ 2016)  
    

θήξπμε ζηηο 9.30 π.κ. ηελ έλαξμε ππνβνιήο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ (αξζξ. 3 ηεο Γηαθήξπμεο). 

Δλψπηνλ ηεο Δ.Γ. δελ θαηαηέζεθε θαλέλαο θάθεινο πξνζθνξάο θαη δελ παξαζηάζεθε νπδείο 
εθπξφζσπνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.  ηε ζπλέρεηα, ε Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.1 ηεο 
Γηαθήξπμεο, επηθνηλψλεζε κε ην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο & Πνι/κηαο ηνπ Γήκνπ θαη 
πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ θαηάζεζε ζε απηφ επηά  (7) πξνζθνξψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Οη θάθεινη απηνί 
πνπ είραλ θαηαηεζεί εμπρόθεσμα, θαηαγξάθεθαλ ζην πξαθηηθφ κε ζεηξά πξνζέιεπζεο:      

1) ΓΑΗΑ ΗΑΠΔΣΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ κε δ.η. ΓΑΗΑ ΗΑΠΔΣΟ Α.Δ. 
(αξηζ. πξσηνθ. 59851/ 6341/ 11-9-2017)  

2) Δλσζε: α) Γ.ΚΑΝΝΑΒΟ-Κ.ΗΑΜΠΑΡΗΝΑ & πλεξγάηεο Ο.Δ. κε δ.η. INFOTERRA Ο.Δ. 
            β) ΚΟΚΚΗΝΟ-ΝΗΚΟΛΟ-ΣΕΗΑΣΕΗΟ & ΗΑ Δ.Δ. κε δ.η. ΣΔΚΜΧΝ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ 
            γ) ΚΧΝ/ΝΟ ΣΑΣΑΡΔΛΖ, ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΟΤΣΑΝΗΓΖ, ΓΔΧΡΓΗΟ 
               ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Ο.Δ.  
(αξηζ. πξσηνθ. 59863/ 6342/ 11-9-2017)  

3) Α.ΚΑΛΣΗΓΖ & ΗΑ Δ.Δ. κε δ.η. ΑΛΦΑ ΚΑΠΠΑ ΜΔΛΔΣΧΝ Δ.Δ. 
(αξηζ. πξσηνθ. 59916/ 6349/ 11-9-2017) 

http://www.ioannina.gr/
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4) ΣΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ (ΣΟΜΖ Α.Δ.Μ.Δ.Τ.) 
(αξηζ. πξσηνθ. 59920/ 6350/ 11-9-2017) 

5) ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ κε δ.η. 
ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 
(αξηζ. πξσηνθ. 60066/ 6368/ 12-9-2017 & ψξα: 8.38 π.κ.)  

6) ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δ.η. ΟΡΟΖΜΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ. 
(αξηζ. πξσηνθ. 60076/ 6370/ 12-9-2017 & ψξα: 8.55 π.κ.) 

7) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΜΜΔΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ κε δ.η. ELPHO ΔΠΔ 
                (αξηζ. πξσηνθ. 60136/ 6376/ 12-9-2017 & ψξα: 9.34 π.κ.) 
            
         Οπδεκία άιιε πξνζθνξά θαηαηέζεθε. 

 
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δ.Γ. παξέιαβε ηνπο θαθέινπο ησλ ππνβιεζέλησλ 

πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο & Πνι/κηαο. Αθνινχζσο φιεο νη πξνζθνξέο 
αξηζκήζεθαλ θαηά ηε ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο, κνλνγξάθεζαλ θαη απνζθξαγίζηεθαλ νη θχξηνη θάθεινη 
ζπκκεηνρήο θαη νη θάθεινη κε ηελ έλδεημε «Δικαιολογητικά Σσμμετοτής», νη δε ππφινηπνη θάθεινη 
παξέκεηλαλ ζθξαγηζκέλνη θαη αζθαιίζζεθαλ ζε θαηάιιειν ρψξν κε επζχλε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

Διέγρζεθαλ απφ ηελ Δ.Γ. ε  νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 3.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαζψο θαη ηα «Δικαιολογητικά Σσμμετοτής» σο πξνο 
ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ε νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 
χκβαζεο (ΔΔΔ), βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηε Γηαθήξπμε θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δφζεθαλ κε ηα ππ’ αξηζ. 
55780/ 5887/ 30-8-2017, 50981/ 5388/ 4-8-2017 θαη 49762/ 5238/ 4-8-2017 έγγξαθα ηεο Δ.Γ.  θαη β) ε 
εγθπξφηεηα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζξ. 15.1  ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ, ε Δ.Γ. δηα ηεο Πξνέδξνπ απέζηεηιε: α) βάζεη ηεο παξαγξ. 5 ηνπ 
αξζ. 302 ηνπ Ν.4412/ 2016, ην ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 60647/ 6432/ 13-9-2017 έγγξαθν πξνο φια ηα ΣΜΔΓΔ 
πνπ εμέδσζαλ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ 
λα επηβεβαησζεί ε γλεζηφηεηα απηψλ θαη β) βάζεη ηνπ άξζξ. 102 ηνπ Ν. 4412/ 2016 θαη ηνπ αξζ. 7 ηεο 
Γηαθήξπμεο, ην ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 65460/ 7025/ 29-9-2017 έγγξαθν πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα κε δ.η. ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ., γηα απνζαθήληζε ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ απαηηνχκελε βάζεη ηνπ αξζ. 19.3.(β) ηεο Γηαθήξπμεο,  επί πιένλ εηδηθή 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα.  

ην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο Πεξ/ληνο & Πνι/κηαο ηνπ Γήκνπ απεζηάιεζαλ θαη έιαβαλ αξηζ. πξσηνθ. 
62784/ 6676/ 20-9-2017, 63114/ 6702/ 21-9-2017 θαη 64907/ 6956/ 28-9-2017 νη βεβαηψζεηο ησλ ΣΜΔΓΔ 
Θεζζαινλίθεο, Σξηθάισλ θαη Αζελψλ, αληίζηνηρα, πεξί ηεο εγθπξφηεηαο  ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Με αξηζ. εηζεξρνκέλνπ 69152/ 7429/ 13-10-2017 ππνβιήζεθαλ 
εκπξφζεζκα, απφ ηνλ δηαγσληδφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα κε δ.η. ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 
Α.Σ.Δ., βεβαηψζεηο απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηηο δχν κειέηεο πξάμεσλ εθαξκνγήο πνπ είρε 
δειψζεη γηα ηελ απφδεημε ηεο πιένλ εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην αξζξ. 19.3.(β) ηεο Γηαθήξπμεο. Γηα ηηο κειέηεο απηέο, ν αλσηέξσ δηαγσληδφκελνο ππέβαιιε 
εθπξφζεζκα κε αξηζ. εηζεξρνκέλνπ 71937/ 7887/ 25-10-2017 ζπκπιεξσκαηηθέο βεβαηψζεηο ππεξεζηψλ. Οη 
ηειεπηαίεο βεβαηψζεηο παξ’ φηη ππνβιήζεθαλ εθπξφζεζκα , ιήθζεθαλ ππ’ φςε απφ ηελ Δ.Γ. θαηά ηνλ 
έιεγρν ηεο απαηηνχκελεο επί πιένλ εηδηθήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 
αθνχ επξφθεηην γηα απνζαθήληζε ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. 

  
 ηε ζπλέρεηα, ε Δ.Γ. νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ «Δικαιολογητικών Σσμμετοτής»  θαη 

θαηέιεμε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ πιεξνχλ θαη’ αξρήλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 
Οη δηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκφ θαη απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ, είλαη: 
 

 
Α/Α 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ 

 

 
           ΑΗΣΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

 
1. 

 
ΓΑΗΑ ΗΑΠΔΣΟ Α.Δ. 

 
1) Γελ πιεξείηαη ε απαίηεζε γηα επί πιένλ εηδηθή ηερληθή 
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην αξζξ. 19.3.(β) ηεο Γηαθήξπμεο αθνχ γηα θακία απφ  
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ηηο δεισζείζεο κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο κε βάζε ηα 
πνζά ησλ ηειηθψλ ακνηβψλ ηνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 
θαηεγνξία 16, δελ πξνθχπηεη ε απαηηνχκελε  ηάμε 
πηπρίνπ Γ΄ θαη άλσ. 
 
2) Ζ εγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ θαηαηέζεθε 
ηζρχεη γηα 310 εκέξεο, ρξφλνο πνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ 
ηνλ πξνβιεπφκελν ζχκθσλα κε ην αξζξ. 302.1.α ηνπ 
Ν.4412/ 2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα 
κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (ζηελ 
πεξίπησζή καο γηα 334 εκέξεο) 
 

 
2.  

  
  Δλσζε: 
 α) INFOTERRA Ο.Δ 
 β) ΣΔΚΜΧΝ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ 
 γ) ΚΧΝ/ΝΟ ΣΑΣΑΡΔΛΖ, 
     ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΟΤΣΑΝΗΓΖ,  
     ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Ο.Δ. 
 
         
   

 

 
1) Γελ πιεξείηαη ε απαίηεζε γηα επί πιένλ εηδηθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην ηα νξηδφκελα 
ζην αξζξ. 19.3.(β) ηεο Γηαθήξπμεο αθνχ γηα θακία απφ  
ηηο δεισζείζεο κειέηεο πξάμεο εθαξκνγήο κε βάζε ηα 
πνζά ησλ ηειηθψλ ακνηβψλ ηνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 
θαηεγνξία 16, δελ πξνθχπηεη ε απαηηνχκελε  ηάμε 
πηπρίνπ Γ΄ θαη άλσ. 
 
2)ην ΔΔΔ, Μέξνο IV:Κξηηήξηα επηινγήο Γ:Σερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, δελ ζπκπιεξψζεθαλ ηα 
ππνρξεσηηθά πεδία πνπ αθνξνχζαλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ 
πξνζφλησλ,  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπφλεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
Παξαηήξεζε: ηελ εγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ 
θαηαηέζεθε απφ ηελ έλσζε, δελ αλαγξάθεηαη ε 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ, φκσο, 
ζχκθσλα κε ην αξζ. 15.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ζα έπξεπε 
κεηαμχ άιισλ θαη’ ειάρηζην, λα αλαγξάθεηαη. Ζ 
παξάιεηςε απηή ζεσξήζεθε απφ ηελ Δ.Γ. επνπζηψδεο 
θαη δελ ιήθζεθε ππ’ φςε δεδνκέλνπ φηη ζηελ εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγξάθνληαλ φια ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ.   
 

 
3. 

 
ΑΛΦΑ ΚΑΠΠΑ ΜΔΛΔΣΧΝ Δ.Δ. 

 
Γελ πιεξείηαη ε απαίηεζε γηα επί πιένλ εηδηθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην ηα νξηδφκελα 
ζην αξζξ. 19.3.(β) ηεο Γηαθήξπμεο αθνχ γηα ηε δεισζείζα   
κειέηε πξάμεο εθαξκνγήο κε βάζε ην πνζφ ηεο ηειηθήο 
ακνηβήο ηεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 16, δελ 
πξνθχπηεη ε απαηηνχκελε  ηάμε πηπρίνπ Γ΄ θαη άλσ. 
 

 
4. 

 
ΣΟΜΖ Α.Δ.Μ.Δ.Τ. 

 
Γελ πιεξείηαη ε απαίηεζε γηα επί πιένλ εηδηθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ην ηα νξηδφκελα 
ζην αξζξ. 19.3.(β) ηεο Γηαθήξπμεο αθνχ γηα ηε 
δεισζείζα κειέηε πξάμεο εθαξκνγήο κε βάζε ην πνζφ 
ηεο ηειηθήο ακνηβήο ηεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία 
16, δελ πξνθχπηεη ε απαηηνχκελε  ηάμε πηπρίνπ Γ΄ θαη 
άλσ. 
 

 
ηε ζπλέρεηα, ε Δ.Γ. δηα ηεο Πξνέδξνπ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 4.3 ηεο Γηαθήξπμεο, απέζηεηιε 

ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο ην ππ’ αξηζ. πξσηνθ. 69152/ 7429/ 30-10-2017 έγγξαθν γηα ηελ απνζθξάγηζε 
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ησλ θαθέισλ «Τετνικών Προσυορών» ησλ ηξηψλ (3) πξνζθεξφλησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ απηψλ νξίζζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζηα γξαθεία ηεο 
Γ/λζεο Πεξ/ληνο & Πνι/κηαο, γηα ηελ Παρασκεσή 10 Νοεμβρίοσ θαη ώρα 10 π.μ.   Καηά ηε ζπλεδξίαζε δελ 
παξαζηάζεθε νπδείο εθπξφζσπνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.   

Ζ Δ.Γ. πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ «Τετνικών Προσυορών» ησλ θάησζη 
δηαγσληδνκέλσλ: 

 
 

      Α/Α 
ΦΑΚΔΛΟΤ 

 
           ΔΝΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

 
5. 

 
ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 

 
6. 

 
ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ. 

 
7. 

 
ELPHO ΔΠΔ 

 
Αθνινχζσο, ε Δ.Γ. έιαβε ππ’ φςε ηεο ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αμηνιφγεζεο ησλ «Τετνικών Προσυορών» θάζε δηαγσληδνκέλνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα:  
          α) Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζηεξηδφκελε ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ 
Γεκφζηαο χκβαζεο, κε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο. ηελ 
Σερληθή Έθζεζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ, 
          β) Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηεο 
κειέηεο, δειαδή ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ ή θάζεσλ ηεο 
θχξηαο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ (φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε κειέηε), ηελ αιιεινηξνθνδφηεζε ησλ 
κειεηψλ κε δεδνκέλα, ηνλ θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
παξαγσγή ηεο κειέηεο, 
          γ) ρξνλνδηάγξακκα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηπη. 
(β), ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 
          δ) νξγαλφγξακκα θαη έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ ηνπ ζπληνληζηή θαη 
ηεο νκάδαο κειέηεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο κειέηεο ζε αληίζηνηρεο επζχλεο κε απηέο πνπ 
αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα κειέηεο θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλσηέξσ 
πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ), 

ε)ηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κειέηεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα θαιήο 
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη πνηνηηθά απνδεθηή εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζηελ αλαιπηηθή θαηαρψξηζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 
θαθέισλ ησλ «Τετνικών Προσυορών», ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 
 

      Α/Α 
ΦΑΚΔΛΟΤ 

 
ΔΝΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 
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5. 

 
ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
6. 

 
ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ. 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
7. 

 
ELPHO ΔΠΔ 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
λαη 

 
ηε ζπλέρεηα, ε Δ.Γ. ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ήιεγμε θαη έθξηλε ηηο σο άλσ ηξεηο (3) «Τετνικές 

Προσυορές» ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο  φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 21  παξαγξ. 
21.1 & 21.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αλαιπηηθή βαζκνιφγεζε ησλ 
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θξηηεξίσλ-ππνθξηηεξίσλ ηεο «Τετνικής Προσυοράς» εθάζηνπ δηαγσληδφκελνπ, δηελεξγήζεθαλ ζχκθσλα κε 
ηα αθφινπζα:  

 
Κριτήριο 1

ο 

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο φπσο πξνθχπηεη απφ 
ηελ  Σερληθή Δθζεζε ηνπ άξζξνπ 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο 

 ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο κε εληνπηζκφ  
        ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο  θαη     
        ε επηζήκαλζε  πξνβιεκάησλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο  

  ε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο  
        κειέηεο 
Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ. 

Σν 1
ν
 θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 50 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ νξίδεηαη ζε σ1=35% 

 

Κριτήριο 2
ο
  

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, βάζεη ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ην άξζξνπ 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο, δειαδή: 

 Ο βαζκφο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
παξνπζηάδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

 Ο βαζκφο επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπληνληζηή, 

 Ζ ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο κε ην επηπιένλ 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηα παξερφκελα ζηνηρεία απφ ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη φηη νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο , γηα λα εθηειέζνπλ ηε 
ζχκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν. 

Σν 2
ν
 θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ2 , πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.  

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 50 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ νξίδεηαη ζε σ2=35% 
 
Κριτήριο 3

ο
  

Αμηνινγείηαη ε νξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηψζεσλ δ θαη ε 
ηνπ άξζξνπ 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο, δειαδή: 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ δηαηεζέληνο πξνζσπηθνχ απφ πιεπξάο νξγάλσζεο, πξνζφλησλ θαη 
εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλαηίζεηαη ε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

 Ζ ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο 

 Ζ επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
κειέηεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 

 Ο βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο 
ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη 
ηελ έθηαζε πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ζπκπξαηηφλησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπληνληζηή  ζε 
ζρέζε κε παιαηφηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηψλ  

 Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ην 
ζηάδην  εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Σν 3
ν
 θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ3 , πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1 έσο 100.  

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 50 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Ζ βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ νξίδεηαη ζε σ3=30% 

 
Καηά ηε βαζκνιφγεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πηνζεηήζεθε ιακβάλνληαο ππ’ φςε 

ηελ Δγθχθιην Δ.2/Γ17γ/06/11/ΦΝ 439/ 18-1-2010 ΤΠΤΜΔΓΗ, αληηζηνίρεζε βαζκνχ αμηνιφγεζεο θαη 
πνηνηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ σο αθνινχζσο: 

 
 
 

ΑΔΑ: Ψ4ΣΔΩΕΩ-44Φ



 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

 
ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

> 95 Αξηζηε 

90-95 Πάξα πνιχ θαιή 

80-89 Πνιχ θαιή 

70-79 Καιή  

60-69 Μέηξηα 

59-50 Απνδεθηή 

<50 Απαξάδεθηε 

 
Ζ ηειηθή βαζκνινγία ησλ δηαγσληδνκέλσλ έρεη ζηφρν ηε ζπγθξηηηθή κεηαμχ ηνπο αμηνιφγεζε θαηά 

θξηηήξην, ζχκθσλα κε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ζηηο πξνζθνξέο ηνπο, ρσξίο λα απνηειεί βαζκνιφγεζή ηνπο 
θαη’ απφιπηε έλλνηα. 

Οη αλαιπηηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο Δ.Γ. γηα ηηο «Τετνικές Προσυορές» ησλ δηαγσληδφκελσλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, αλά θξηηήξην-ππνθξηηήξην αμηνιφγεζεο, έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 
 
1. ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.  (ΑΡΗΘ. ΦΑΚΔΛΟΤ 5) 

 
Κριτήριο 1ο  
Ζ ηερληθή έθζεζε πεξηιακβάλεη φια ηα αλαθεξφκελα ηνπ αξζ. 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 
Πεξηιακβάλεη πιήξε θαη νξζή θαηαγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο κε θαιφ θαη νπζηαζηηθφ 

ζρνιηαζκφ ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο κειέηεο. Δπηζεκαίλνληαη ζέκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί 
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο θξίλνληαη ζεηηθά θαη 
πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κειέηεο. Ζ επηηξνπή θξίλεη ζεηηθά ηελ αλαθνξά 
έιιεηςεο ζην θάθειν ηεο κειέηεο ηεο εξγαζίαο γηα ηε ζχληαμε πξάμεσλ αλαινγηζκνχ ζε ηκήκαηα νηθηζκνχ 
πξν ηνπ 1923 πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ππθλνδνκεκέλα.  

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ1: 90,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 35% 
 
Κριτήριο 2ο  
Οη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ κε πςειφ βαζκφ πιεξφηεηαο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 

ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο. Ζ έθζεζε κεζνδνινγίαο θαιχπηεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
Παξνπζηάδνληαη νξζά θαη αλαιπηηθά νη θχξηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο  παξαγσγήο  ηεο κειέηεο  ζχκθσλα 
ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Παξαηίζεηαη πίλαθαο ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ.  Γίλεηαη 
ρξνλνδηάγξακκα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη αιιεινπρίαο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε 
ηεο κειέηεο ζην νπνίν ηεξείηαη ν  κειεηεηηθφο ρξφλνο ησλ 22 κελψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αξζ. 12.3 
ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηα παξερφκελα ζηνηρεία απφ 
ηα νπνία δηαζθαιίδεηαη θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν, θξίλνληαη ηδηαίηεξα επαξθή. Οη πξνηεηλφκελεο 
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαιχπηνπλ ζε πςειφ βαζκφ ηελ έληερλε παξαγσγή ηεο κειέηεο εληφο 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εθπνλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ παξαδνηέσλ, κε ηελ επηηξνπή 
λα θξίλεη σο ζεκαληηθή ηελ αλαθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα Οξγάλσζε-Γηνίθεζε-Δπηθνηλσλία.  

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ2: 93,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 35% 
  
Κριτήριο 3ο  
Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηελ θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο θξίλεηαη 

πνιχ πςειφο αθνχ πιένλ ηνπ ειάρηζηνπ γηα ηελ θαινχκελε ηάμε δπλακηθνχ, δηαηίζεηαη  ηθαλφο αξηζκφο 
επηζηεκφλσλ κε εκπεηξία ζε παξφκνηεο κειέηεο. Σν νξγαλφγξακκα θξίλεηαη πιήξεο κε ζαθήλεηα ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο. Ο βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο θξίλεηαη 
πςειφο κε βάζε ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ έθηαζε πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ ηνπο. Ζ επηηξνπή 
θξίλεη ζεκαληηθφ ζηνηρείν φηη ε νκάδα κειέηεο απνηειείηαη θαηά βάζε απφ εηαίξνπο, ππαιιήινπο θαη 
κφληκνπο ζπλεξγάηεο ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο θαη ζπλππήξμαλ ζηελ εθπφλεζε κεγάινπ αξηζκνχ 
κειεηψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.   

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ3: 93,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 30%  

ΑΔΑ: Ψ4ΣΔΩΕΩ-44Φ



 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δ.Γ. αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηελ «Τετνική Προσυορά» ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», κε τελικό μέσο όρο βαθμολογίας  
ζπλππνινγίδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο εθάζηνπ θξηηεξίνπ σο εμήο: 
(UTΠ)=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+ζ3*Κ3=(90,0*35%) + (93,0*35%) + (93,0*30%) = 91,95 
Αρα: UΣΠ = 91,95 

  
 
 
2. ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ. (ΑΡΗΘ. ΦΑΚΔΛΟΤ 6) 
 
Κριτήριο 1ο  
Ζ ηερληθή έθζεζε πεξηιακβάλεη φια ηα αλαθεξφκελα ηνπ αξζ. 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 
Λεπηνκεξήο, πιήξεο θαη νξζή θαηαγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο κε αλαθνξά ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηνρψλ ηεο κειέηεο θαη παξάζεζε νξζνθσηνράξηε θαη θσηνγξαθηψλ θάιπςεο ησλ 
πεξηνρψλ. Πνιχ θαιή πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο.  Αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 
ζεκαζία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο πξνο ηε ζσζηή 
θαηεχζπλζε. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη γηα νξηζκέλα δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ παξαηίζεληαη, νη 
πξνηεηλφκελεο ιχζεηο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ κε βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ1: 93,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 35% 
 
Κριτήριο 2ο  
Οη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ κε πςειφ βαζκφ πιεξφηεηαο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 

ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ εκπεηξία ζε παξφκνηεο κειέηεο ηνπ θνξέα 
«ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝΑ & ΤΝ/ΣΔ» απφ ηνλ νπνίν δαλείδεηαη εκπεηξία (αξζ. 19.4 Γηαθήξπμεο). Ζ έθζεζε 
κεζνδνινγίαο θαιχπηεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. Παξνπζηάδνληαη νξζά θαη αλαιπηηθά νη θχξηεο 
ελέξγεηεο-δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο. Πεξηγξάθνληαη πνιχ αλαιπηηθά νη επί κέξνπο 
εξγαζίεο θαζψο θαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 
Παξνπζηάδνληαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κειέηεο. Αλαθέξεηαη ν 
δηαηηζέκελνο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ. ην ππνβαιιφκελν ρξνλνδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ν ρξνληθφο 
πξνζδηνξηζκφο θαη ε αιιεινπρία ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο κειέηεο θαη πξνηείλεηαη νινθιήξσζε ηνπ 
κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε 20 κήλεο αληί 22 κήλεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αξζ. 12.3 ηεο Γηαθήξπμεο. Σν 
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην νξγαλφγξακκα ζέηεη θάπνηα ακθηβνιία σο πξνο ηελ 
παξαγσγή ηνπ κειεηεηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέζα ζηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεζκίεο.  

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ2: 88,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 35% 
 
Κριτήριο 3ο  
Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο  γηα ηελ θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο απφ 

πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο θξίλεηαη πςειφο. Σν νξγαλφγξακκα θξίλεηαη 
πιήξεο κε επαξθή ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο. Απφ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία 
δελ πξνθχπηεη ε χπαξμε πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο θαη 
ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ νπνία δαλείδεηαη ηελ απαηηνχκελε απφ ηε Γηαθήξπμε εκπεηξία γεγνλφο πνπ 
θξίλεηαη αξλεηηθά απφ ηελ επηηξνπή.  

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ3: 85,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 30% 
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δ.Γ. αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηελ «Τετνική Προσυορά» ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ.», κε τελικό μέσο όρο 
βαθμολογίας  ζπλππνινγίδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο βαξπηεηαο εθάζηνπ θξηηεξίνπ σο εμήο: 
(UTΠ)=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+ζ3*Κ3=(93,0*35%) + (88,0*35%) + (85*30%) = 88,85 
Αρα: UΣΠ = 88,85 
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3. ELPHO ΔΠΔ   (ΑΡΗΘ. ΦΑΚΔΛΟΤ 7)  
 
Κριτήριο 1ο  
Ζ ηερληθή έθζεζε πεξηιακβάλεη φια ηα αλαθεξφκελα ηνπ αξζ. 20.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 
Πεξηιακβάλεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαηαγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ ηεχρνπο ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ηεο κειέηεο.  Γίλεηαη ιηηφο ζρνιηαζκφο ησλ επί 
κέξνπο εξγαζηψλ ηεο κειέηεο θαη αλαθνξά ζε ζέκαηα-πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία 
θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηε ρσξίο, σζηφζν, λα θαζίζηαληαη ζαθή ηα πξνβιήκαηα θαη  ν ηξφπνο 
αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ζ επηηξνπή θξίλεη ζεηηθά ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαη αθνξνχλ ην θάθειν 
ηνπ έξγνπ.    

  
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ1: 85,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 35% 
  
Κριτήριο 2ο  
Ο βαζκφο θάιπςεο ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ εκπεηξία ζε παξφκνηεο κειέηεο ηνπ θνξέα 
«ΦΑΜΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔΛΔΣΧΝ» απφ ηνλ νπνίν δαλείδεηαη εκπεηξία (αξζ. 19.4 Γηαθήξπμεο), είλαη 
ηθαλνπνηεηηθφο. Ζ έθζεζε κεζνδνινγίαο θαιχπηεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. Παξνπζηάδνληαη νξζά 
θαη αλαιπηηθά νη θχξηεο ελέξγεηεο-δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο κειέηεο. Πεξηγξάθνληαη  
ηθαλνπνηεηηθά νη επί κέξνπο εξγαζίεο θαζψο θαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο 
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Αλαθέξεηαη ν δηαηηζέκελνο εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ. Παξνπζηάδνληαη  νη 
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κειέηεο. Γίλεηαη ρξνλνδηάγξακκα ρξνληθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη αιιεινπρίαο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζην νπνίν 
ηεξείηαη ν  κειεηεηηθφο ρξφλνο ησλ 22 κελψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αξζ. 12.3 ηεο Γηαθήξπμεο. Σν 
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νκάδα εξγαζίαο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο 
θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ έληερλε παξαγσγή ηεο κειέηεο εληφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ2: 83,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 35% 
 
Κριτήριο 3ο  
Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο  γηα ηελ θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο απφ 

πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ, πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, 
θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο θαη ε πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία 
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θξίλεηαη κεξηθψο ηθαλνπνηεηηθή θαζψο ηα κέιε ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο έρνπλ 
ζπλεξγαζζεί ζε κία κφλν κειέηε κε ηα κέιε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ νπνία δαλείδεηαη ηελ απαηηνχκελε γηα ην 
δηαγσληζκφ εκπεηξία. Σν νξγαλφγξακκα θξίλεηαη πιήξεο κε ζαθήλεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ ηεο 
νκάδαο. 

 
Βαθμολογία κριτηρίοσ Κ1: 85,0 
σντελεστής βαρύτητας κριτηρίοσ: 30% 
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δ.Γ. αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηελ «Τετνική Προσυορά» ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ELPHO ΔΠΔ», κε τελικό μέσο όρο βαθμολογίας  ζπλππνινγίδνληαο 
ηνπο ζπληειεζηέο βαξπηεηαο εθάζηνπ θξηηεξίνπ σο εμήο: (UTΠ)=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+ζ3*Κ3=(85,0*35%) + 
(83,0*35%) + (85*30%) = 84,30 
Αρα: UΣΠ = 84,30 

  
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ «Τετνικών Προσυορών» ησλ ηξηψλ (3) δηαγσληδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη 

ε θαηάηαμή ηνπο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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  α/α 
 

 
  α/α 

  Φακέλοσ 

 
       
         ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ (ζπλππνινγηζκέλσλ ησλ ζπληειε- 
ζηψλ βαξχηεηαο) 
 

    
     Κ1 

    
     Κ2 

     
    Κ3 

σνολική 
βαθμολογία 

 
1 

 
5 

 
ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΔ   
ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  
κε δ.η. ΥΧΡΟΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 

 

 
 

31,50 

 
 

32,55 

 
 

27,90 

 
 

91,95 

 
2  

 
    6 

 
ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
κε δ.η. ΟΡΟΖΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Α.Σ.Δ  
 

 
 
 32,55 
 

 
 
  30,80 

 
 
  25,50 

 
 
    88,85 

     
3 

 
7 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΜΜΔΣΡΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 
ΔΤΘΤΝΖ κε δ.η. ELPHO ΔΠΔ 
 

 
 

29,75 

 
 

29,05 

 
 

25,50 

 
 

 84,30 

 
Σν παξφλ Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην αξζ. 4.4 ηεο 

Γηαθήξπμεο, γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 
 
                                 Ησάλληλα 15-1-2018 
 
Ζ  Πξφεδξνο              Σα κέιε 
 
 
1. Αηθαη. Παπαληθνιάνπ   2. Θεφδσξνο Μπακπαζίθαο 
      Σνπνγξάθνο κερ/θνο                                  Σνπνγξάθνο κερ/θνο 
       
                                                                   3. Μαξηαιέλα Κσλζηαληή 
                                                                       Σνπνγξάθνο κερ/θνο 
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