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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 27/2020 ηαθηηθήο  πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 168/2020      
                             
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

« Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
ηεο κειέηεο “Πξάμε εθαξκνγήο πνιενδνκηθήο κειέηεο 
Μπξηηάληα” (Α.Μ. 68/2020)». 

 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 
εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 16160/28/24-7-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα 
ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΣΑΑ46ΜΩ0Ι-2ΚΠ



 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή θαη 5) Γξακκέλνο ππξίδσλ, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 
«Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, 3) Γξεηδειηάο Παληειήο, 4) 

Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 5) εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, 
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.  

 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 15583/15-7-2020 εηζήγεζε ηεο νξηζζείζαο κε ηελ 
αξηζ. 118/2020 απφθαζε Ο.Δ. Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ 
ζέκαηνο : 
 

Θέμα : Έγκπιζη αποηελέζμαηορ ςνοπηικού Γιαγωνιζμού ηηρ μελέηηρ: «ΠΡΑΞΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΠΡΙΣΑΝΙΑ» με Α.Μ.: 
68/2020 

  
σεη. : Σν ππ’ αξηζ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 15582/15-07-2020 Πξαθηηθφ 1 ζπλεδξίαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ Μειέηεο ζχκθσλα κε 
ηελ 118/2020 Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.  
 

          Κχξηε Πξφεδξε, 
 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 15582/15-07-2020 Πξαθηηθφ 
ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ Μειέηεο ζχκθσλα κε 
ηελ 118/2020 Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ., παξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, έγθξηζεο 
απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο «ΠΡΑΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΠΡΙΣΑΝΙΑ», με Α.Μ. 68/2020 ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα «ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ : ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ.», ν νπνίνο 
ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ πξαθηηθφ θεξχζζεηαη πξνζσξηλφο κεηνδφηεο κε 
πνζνζηφ έθπησζεο 15,00 %. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.   
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 
27/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ. 

68/2020 ζρεηηθή κειέηε, ηo αξηζ. πξση.  15582/15-07-2020 Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. Πξαθηηθφ 

ζπλεδξίαζεο  ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 118/2020 απφθαζε 

Ο.Δ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Ν. 3852/10, απηέο ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

κειέηεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο 
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Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι    ομόθωνα 

 
Σελ έγκπιζη ηνπ αποηελέζμαηορ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο «ΠΡΑΞΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΠΡΙΣΑΝΙΑ», με Α.Μ. 68/2020 ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα «ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ : ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ.», 
ε νπνία ζχκθσλα κε ην αξηζ. πξση.  15582/15-07-2020 Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. Πξαθηηθφ 
ζπλεδξίαζεο  ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 118/2020 απφθαζε 
Ο.Δ., κηπύζζεηαι πποζωπινόρ μειοδόηηρ κε  πνζνζηφ έθπησζεο 15,00 %. 
 
 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.   

 
 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  168/2020 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 

 
 

Δζωηεπική Γιανομή :  
 

- Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ/Σκήκα Τπεξεζηψλ Γφκεζεο 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Δληεηαικέλν Γεκ. χκβνπιν Σκήκαηνο Τπεξεζηψλ Γφκεζεο 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  

 
 
ςνημμένα : Σν  αξηζ. πξση.  15582/15-07-2020 Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ. 
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Π   Ρ   Α   Κ   Σ   Ι   Κ   Ο       1  

 
        πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κειέηεο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ «πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – 
ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 117 ηνπ Ν.4412/2016  θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Ν.4412/2016 γηα ηε κειέηε: «ΠΡΑΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 
ΜΠΡΙΣΑΝΙΑ» κε Α.Μ. 68/2020, πξνυπνινγηζκνχ 65.634,61 € (κε Φ.Π.Α.). 
 
        ηε Νέα Υαιθεδφλα θαη ζην δεχηεξν φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη  
Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Κηηξίνπ, ηελ Σεηάξηε 15-07-2020 θαη ψξα 10.00΄, ζπλήιζε 
ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ Μειέηεο, πνπ φξηζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 118/2020 
Απφθαζε (αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 13199/19-06-2020, ΑΓΑ: 6ΗΛΜ46ΜΧ0Ι-ΘΔΛ), ήηνη νη 
θάησζη: 
 

1 ΓΔΧΡΓΙΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ      Γ.Σ.Τ. Γ.Ν.Φ.-
Ν.Υ. 

 σο πξφεδξνο 
 

2 ΑΝΑΣΑΙΟ-ΜΑΡΙΟ 
ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ   

ΑΓΡ. ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ  
ΜΗΥΑΝΙΚΟ                      Γ.Σ.Τ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 

  
σο κέινο 
 

3 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΙΣΑ ΑΓΡ. ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ  
ΜΗΥΑΝΙΚΟ                      ΔΚΠΡΟΧΠΟ 
Σ.Δ.Δ. 

  
σο κέινο 
 
 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη λα 
ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016  θαη κε 
ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 14095/30-06-2020 Απινπνηεκέλεο 
Πξνθήξπμεο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 ηνπ Γήκνπ 
Νέαο  Φηιαδέιθεηαο – Νέαο  Υαιθεδφλαο, κε θσδηθφ ΑΓΑΜ: 20PROC006950203 θαη 
ΑΓΑ: 6ΦΧ046ΜΧ0Ι-ΓΜΒ.         
 

Η Γηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ θαηάζεζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο. Αθνχ νινθιεξψζεθε 
ε θαηάζεζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαη παξειζνχζεο ηεο 
ψξαο πνπ κε ηελ Γηαθήξπμε νξίδεηαη ζαλ ψξα ιήμεο ηεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν 
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλψλεζε κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Γ.Ν.Φ. – 
Ν.Υ. γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ θαηαηεζεί πξνζθνξέο κέρξη ηελ 15-07-2020 θαη ψξα 
10:00΄. Γελ θαηαηέζεθε θαλέλαο θάθεινο πξνζθνξάο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γ.Ν.Φ. – 
Ν.Υ. 

  
       Η Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ε 
πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη: α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ θαηέζεζαλ 
πξνζθνξά γηα ην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 
(άξζξν 3, παξ. 3.2 θαη 3.3, θαη άξζξν 20 ηεο Γηαθήξπμεο). 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –  
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  ΜΔΛΔΣΗ 
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ 118/2020 Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.  
 
ΜΔΛΔΣΗ: «ΠΡΑΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΠΡΙΣΑΝΙΑ» 
Α.Μ. :  68/2020 

 ΝΔΑ  ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ:    15-07-2020 

ΑΡ. ΠΡΧΣ. :                15582              

ΑΔΑ: 6ΣΑΑ46ΜΩ0Ι-2ΚΠ



 
          ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο (άξζξν 20.2 θαη 22.2.1 
ηεο δηαθήξπμεο), ηα νπνία κνλνγξάθεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 
 

Α/
Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΔΑ 

/Δκπποζώπηζη 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Τ.Γ. απ.79 
4412 / ΣΔΤΓ 

ΠΑΡΑΣΑΣΙ
ΚΟ 

ΔΚΠΡΟΧΠ
ΗΗ 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ 
ΔΓΓΡΑΦΑ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗ
Η 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΣΤΥΙΟΤ 

/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/Σ
ΑΞΗ 

1 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ . 
ΣΑΡΟΤΥΑ / 

Ο ΙΓΙΟ 
Α.Γ.Σ. ΑΚ 419599 

Σ.Δ.Τ.Γ. Ο ΙΓΙΟ - 
19804 / 16 / Β 

ΓΔΝ ΤΠΔΒΛΗΘΗ 

2 

ΔΝΧΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ: 

ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - 
ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ. / 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
ΑΝΣΧΝΙΟΤ ΣΟΤ 

ΓΔΧΡΓΙΟΤ 
Α.Γ.Σ. ΑΝ 043530 

Σ.Δ.Τ.Γ. 
ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. 

θαη 
Σ.Δ.Τ.Γ. 

ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ. 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

364 / 16 / Δ  
θαη  

503 / 16 / Δ 

 

     Δπηζεκαίλεηαη φηη εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Νέαο  Φηιαδέιθεηαο – Νέαο  
Υαιθεδφλαο, κε θσδηθφ ΑΓΑΜ: 20PROC006950203 θαη ΑΓΑ: 6ΦΧ046ΜΧ0Ι-ΓΜΒ (παξ. 
1α άξζξνπ 72 Ν. 4412/2016).  

         Η πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ . ΣΑΡΟΤΥΑ» δελ ήηαλ 
πιήξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20.2 θαη 22.2.1 ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, 
φζνλ αθνξά ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», δηφηη δελ είρε επηζπλάςεη «ηα απνδεηθηηθά ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ»,  ήηνη  ην Πηπρίν Μειεηεηή, ηελ Οηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  θαη ηελ βεβαίσζε εηδηθήο εκπεηξίαο. Χο εθ ηνχηνπ ν 
δηαγσληδφκελνο «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ . ΣΑΡΟΤΥΑ»  απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, νη δε θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο, έσο 
φηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο ν απνθιεηζζείο δειψζεη εγγξάθσο 
φηη παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο έλζηαζεο. 
 
         Η πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ: «ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - 
ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ.» ήηαλ πιήξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 
(άξζξν 20.2 θαη 22.2.1 ηεο δηαθήξπμεο) θαη θξίλεηαη απνδεθηή γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
         Διέγρζεθαλ ηα ΣΔΤΓ ηεο ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ: «ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ 
Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηα νπνία επηβεβαηψλεηαη φηη  ε έλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α) δελ ζπληξέρεη ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 18 ηεο δηαθήξπμεο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 19 ηεο δηαθήξπμεο. 
         
         ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο (άξζξν 20.3, 21.1 θαη 21.2 ηεο δηαθήξπμεο), ηα νπνία 
κνλνγξάθεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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Α/
Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΔΑ  

ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΣΔΥΝΙΚ
Η 

ΔΚΘΔΗ 

ΠΡΟΣΑΗ 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΥΡΟΝΟ 
ΓΙΑΓΡΑΜΜ

Α 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜ
ΜΑ 

/ΔΚΘΔΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ

 

ΣΟΙΥΔ
ΙΑ 

ΤΝΟΥ
Η 

1 

ΔΝΧΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ: 

ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. 
- ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ 

Α.Δ. 

 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
 
 

ΝΑΙ 
 

 
      ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 21.1 θαη 21.2 ηεο δηαθήξπμεο.  
 
      Για ηο Κπιηήπιο 1ο Σεσνικήρ πποζθοπάρ: 
     ηελ πξνζθνκηζζείζα ηερληθή έθζεζε ππάξρεη πιήξεο αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο κειέηεο, 
έρεη θαηαλνεζεί ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα πνπ 
πξνθαινχληαη απφ ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα  
πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. 
     Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλεηαη σο πνιχ θαιή κε βαζκφ 90 (Κ1=90). 
  
      Για ηο Κπιηήπιο 2ο Σεσνικήρ πποζθοπάρ: 
     Η πξφηαζε κεζνδνινγίαο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θξίλεηαη 
πνιχ θαιή, ην ρξνλνδηάγξακκα είλαη πινπνηήζηκν θαη βάζεη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο 
δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα ηα θαζήθνληα ηεο νκάδαο θαη ε επάξθεηα ηεο, θαζψο θαη ε 
ζπλνρή ησλ ππννκάδσλ ηεο.      
      Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο βαζκνινγείηαη κε βαζκφ 92 (Κ2=92).          
 
      χκθσλα κε ηνλ ηχπν U ΣΠ = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2= 40% * Κ1 + 60% * Κ2, ε 
βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο «ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ: ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - 
ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ.» είλαη: 
 
      U TΠ = 0,4*90 + 0,6*92 = 36 + 55,2 = 91,2 
 
      ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε νπνία κνλνγξάθεθε απφ ηα κέιε ηεο. Διέγρζεθε ην 
παξαδεθηφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ε πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ θαη 
κνλνγξαθψλ, θαζψο θαη ε νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ην πνζνζηφ έθπησζεο. 
 
     Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά έρεη σο εμήο : 
 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ  ΔΚΠΣΧΗ % 

1 
ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ:  

ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ 
Α.Δ. 

15 

   
 
 

https://www.google.gr/search?client=opera&hs=GYv&q=%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjl-aLkn5nRAhUSc1AKHRkYCWMQBQgYKAA
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     Η βαζκνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο «ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ: 
ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ.» είλαη: 
 
     U OΠ (ΒΟΠη) = 100 x (1 - OΠη/ΠΑ) = 100 x (1 – 44.992,25/52.931,14) = 15 
  
      
 
         Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο είλαη: 
 
         U = U TΠ * 80% + U OΠ * 20% = 91,2*80% + 15*20% = 72,96 + 3 = 75,96 
 
 
         χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξνέθπςε φηη ε δηαγσληδφκελε εηαηξεία «ΔΝΧΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ : ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ.», πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη θεξχζζεηαη Πξνζσξηλφο Μεηνδφηεο κε πνζνζηφ έθπησζεο 15 %. 

 

                          Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

 

                  Διζηγείηαι 

 

πξνο  ηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ηελ  αλάζεζε  ηεο  ζχκβαζεο  ζηνλ  Πξνζσξηλφ  
Μεηνδφηε «ΔΝΧΗ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ : ΠΛΑΝΗΣΙΚΗ Α.Δ. - ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ Α.Δ.», κε 
πνζνζηφ έθπησζεο 15 %. 
 

Σν παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 15-07–2020. 
 
Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δηαβηβάζεη ηνλ πιήξε θάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 
 
 
 
 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΔΧΡΓΙΑ  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ   
 
 
ΑΝΑΣΑΙΟ-ΜΑΡΙΟ   ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ 
  
 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΙΣΑ           
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