
           
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         
         _____  
                            

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(14ης    Φεβρουαρίου  2023) 

------- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα 
Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

2. Τροποποίηση  (1η)  ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2023 με ταυτόχρονη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού). 

3. Εξειδίκευση πιστώσεων. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 

4. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ 
‘’ΝΕΑ ΠΟΛΗ’’ Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 192673. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία 
Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

5. Έγκριση πρακτικού ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193668. 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

6. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» , Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193023. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη 
Δ.Τ.Υ.). 

7. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
195545. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

8. Έγκριση πρακτικού της μελέτης με τίτλο  «Μελέτες ωρίμανσης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης  των οικισμών Μοναστηρίου και Προσηλίου της Κοινότητας Προσηλίου του Δήμου Δελφών». 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

9. Έγκριση και παραλαβή 1ου, 2ου και 3ου Παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Μ. 07/2021». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. 
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

10. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης, επιμέρους μελέτης  της συνολικής μελέτης με τίτλο: 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: 
κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

11. Κατάρτιση ετήσιου Μνημονίου Συνεργασίας – Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών, φυσικών προσώπων) 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών Πολιτικής Προστασίας 
(εκχιονισμοί – καταπτώσεις – κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα – σεισμοί και πυρκαγιές) έτους 2023. 
(Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

12. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Δελφών  εκτός των διοικητικών ορίων. (Εισηγητής: 
κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

13. Ορισμοί δικηγόρων – συμβολαιογράφων – αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα. (Εισηγητής: 
κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Ο.Ε.). 

14. Ανάκληση της αριθ.    16/178/2022   (ΑΔΑ: ΨΟΜΓΩ9Θ-ΞΙΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Ο.Ε.). 

 
                                               _________________________ 

  



 
 
 
 
1. 
Αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
  



 
 
 
 
 
2. 
Τροποποίηση  (1η)  ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2023 με ταυτόχρονη αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. 
προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού). 

  



 
 
 
 
 
3. 
Εξειδίκευση πιστώσεων.  
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, 
Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 
  



 
 
 
 
4. 
Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ 
‘’ΝΕΑ ΠΟΛΗ’’ Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 192673.  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Έχοντας υπ’όψη: 

1) Την παρ. γ του άρθρου 4 της από 30/09/2022 διακήρυξη της μελέτης του θέματος (ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC01336925 

2022-09-30) 

2) Το από 08.03.2023  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

1)Την έγκριση του Πρακτικού Ι (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς) της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ‘’ ΝΕΑ ΠΟΛΗ ‘’ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΦΩΝ  

2) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-  ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 
  "  με αριθμό συστήματος 267287, για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης του 

διαγωνισμού,  με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 95,40. 

3) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο «ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ »  με αριθμό συστήματος 266751, για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 94,40. 

4) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η «ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία, Δ.Τ. ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’ »  με αριθμό συστήματος 266715, για το λόγο ότι είναι 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού,  με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 94. 

5) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αγρ. 
Τοπογράφος Μηχανικός »  με αριθμό συστήματος 267675, για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισμού,  με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 94,40. 

  
Συνημμένα: 

Το από 09.03.2023  πρακτικό της Ε.Δ. 

……………………………………………….   

 

 

 

 

 



 

 

 

Στην Άμφισσα την 26η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ (ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού φακέλου του διαγωνισμού της μελέτης  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ‘’ΝΕΑ ΠΟΛΗ’’ Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   », σύμφωνα με την από 
30/09/2022 διακήρυξη της μελέτης, ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC01336925 2022-09-30, οι παρακάτω υπογράφοντες : 
 
  1.Θεόδωρος Καραπανάγου του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Πρόεδρος.  
   2. Αθανάσιος Δημητρίου του Δήμου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, μέλος.  
   3. Ευάγγελος Βλαχοπάνος του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, μέλος. 
 

 

       που αποτελούν την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ) για την ανάδειξη αναδόχου της υπόψη 
μελέτης η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ. 423/11.10.2022 (ΑΔΑ: 9ΧΞΟΩ9Θ-3ΓΒ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών 
που βρίσκονται στην οδό Σταλλού 6. 
 
1. Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης της μελέτης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 192673. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21.10.2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. 

2.  Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 192673 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

 
Από την επισκόπηση των στοιχείων του διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΕΡΓΟ: « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

                 ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ‘’ ΝΕΑ ΠΟΛΗ ‘’ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ   

                 ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΦΩΝ  » 

 

               ΕΣΗΔΗΣ:192673 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   Ι 

 

 

                

                                                               

 

Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση  των 
τεχνικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 
 

                   «  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ  ‘’ΝΕΑ ΠΟΛΗ’’    

                        Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ » 

                           Εκτιμώμενης αξίας 104.617,67 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

                       CPV:  71335000-5   ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC01336925 2022-09-30 

 

                        



 
- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις  (4) φάκελοι προσφοράς 
- Οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο 

προσφοράς» έχουν την ένδειξη «Σφραγισμένες Προσφορές» 
- Έχει κοινοποιηθεί στους προσφέροντες ο σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός 

παράχθηκε από το υποσύστημα, που έχει ως εξής: 
 

Εν συνεχεία, και δεδομένου ότι  δεν υπεβλήθη καμία προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης, η 
ΕΔΔ κοινοποίησε τον “Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας”, όπως παράχθηκε από το σύστημα του 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, για να λάβουν γνώση και τον ανάρτησε 
στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού” με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους 
προσφέροντες. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής: 
 

 

               ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

                        

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος  

Υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 

19-10-2022 
18:07:53 

2 ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  

ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

20-10-2022 

10:31:21 

3 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Δ.Τ. ‘’ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’  

20-10-2022 
11:59:50 

4 Διαγωνιζόμενη: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

21-10-2022 

08:55:59 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. D5C8EDDB2F1744F91C5A9ACF8C9CFABE 

 
 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών. 

 
        2.Πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών, ο πρόεδρος της Επιτροπής συνδέθηκε στο  
           σύστημα με τα διαπιστευτήριά του (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και από  
           την ενέργεια «Διαχείριση Χειριστών – Συλλογικών Οργάνων Αξιολόγησης» κατάργησε την  
            πρόσβαση στους χειριστές της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

3.Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

 
4.Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα         
             αποσφραγίσθηκαν οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, αλλά χωρίς να παρέχεται πρόσβαση στους προσφέροντες στα υποβληθέντα στοιχεία 
των λοιπών οικονομικών φορέων. 
 

        5. Σύμφωνα με το άρθρο 3.5β της διακήρυξης , το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πλην των εγγυήσεων που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, 
τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω                   υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 



 
Με δεδομένο ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που υποβλήθηκαν είναι ηλεκτρονικής  έκδοσης 
δεν ισχύει η ως άνω υποχρέωση. 

 
1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής 
κατά το άρθρο 20.2 της Διακήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, 
2. τις υποβληθείσες προσφορές, 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
κατέγραψε τις διαπιστώσεις της στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

 
α/α Οικονομικός φορέας Δικαιολογητικά 

συμμετοχής 

(παρ.3.5ε και 

20.2 
Διακήρυξης) 

Ελλείψει
ς 

Παρατηρήσεις 

1 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

:ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 

υποβλήθηκαν - ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  

ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

υποβλήθηκαν - ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Δ.Τ. 
‘’’ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’ 

υποβλήθηκαν - ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 Διαγωνιζόμενη: 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αγρ. 

Τοπογράφος Μηχανικός 

υποβλήθηκαν - ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 
Κατόπιν του ελέγχου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» των διαγωνιζομένων, ΕΕΕΣ, Εγγυητικών 
Επιστολών, καθώς και της εγκυρότητας αυτών, η Επιτροπή κάνει δεκτές όλες τις προσφορές ήτοι: 

α) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 1: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- 

                                                       ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 
β) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 2 : ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
                                                  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

       γ) ΔΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΟΣ 3 : ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Δ.Τ.  

                                                                ‘ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’ 

      δ) ΔΙΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΟΣ 4 : Διαγωνιζόμενη: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,  

                                                       Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

 
καθώς πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 
7. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών κατά τα άρθρα 20.3, 21.1 και 21.2 της Διακήρυξης. 
Αρχικά, αφού έλαβε υπόψη τα απαιτούμενα έγγραφα, βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογηθούν οι 
Τεχνικές Προσφορές κάθε διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 20.3, της Διακήρυξης, προχώρησε 
στην αναλυτική καταχώρησή τους στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 1: 

Απαιτούμενα έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προσφορές 
 

Α/Α 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟ

ΤΕΧΝΙΚ
Η 
ΕΚΘΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙ

ΑΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙ
Α- 
ΓΡΑΜΜΑ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑ
Μ- ΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 



Μ. Η 

 (α) (β) (γ) (δ) (ε) 

1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

             3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

             4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή στις 26-10-2022 στο τέλος του υπηρεσιακού ωραρίου. Σε 
επόμενες συνεδριάσεις της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το ισχύον υπηρεσιακό ωράριο, 
πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

 

 
Κατά τις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη της Επιτροπής, αφού ολοκλήρωσαν την κατ’ ιδίαν μελέτη και 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, προχώρησαν στην συγκριτική αξιολόγηση 
των προσφορών και την αναλυτική βαθμολόγηση των κριτηρίων της τεχνικής προσφοράς εκάστου 
διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των άρθρων 21.1 και 21.2 της 
Διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 
Για τους σκοπούς της βαθμολόγησης, ακολουθήθηκε η αντιστοίχιση βαθμού και ποιοτικού 
χαρακτηρισμού του Πίνακα 2. Επισημαίνεται εδώ ότι οι χαρακτηρισμοί «άριστη», «καλή» κ.λπ. των 
τεχνικών προσφορών, ανταποκρίνονται (σύμφωνα και με την παρ. Ε της Εγκυκλίου Ε2/Δ17γ/06/11/ΦΝ 
439/18-01-2010) στην εξής βαθμολογία: 
                                                                  Πίνακας 2 : 
                  Αντιστοίχιση βαθμολογίας και αντίστοιχου ποιοτικού χαρακτηριστικού 

        

   Ποιοτικός                            Βαθμολογία 

   Χαρακτηρισμός              

   Απαράδεκτη                        μικρότερη των 60 

   Μέτρια                                 60-69 

   Καλή                                    70-79 

   Πολύ Καλή                          80-89 

   Άριστη                                 90-100 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 Βαθμολογία κριτηρίου Κ1: Πληρότητα και Αρτιότητα της Τεχνικής Έκθεσης 
Στο κριτήριο αυτό αξιολογούνται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς 
εκπόνηση μελέτης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του αρ. 20.3, σημείο α της διακήρυξης,  
με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της 
μελέτης. 
Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

 
Οι αναλυτικές διαπιστώσεις της Επιτροπής έχουν ως ακολούθως: 

       Διαγωνιζόμενος 1:  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- 

                                                       ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 

      

Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης είναι άριστος. 
Παρουσιάζεται το αντικείμενο της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, δίδεται πλήρης και αναλυτική 
παρουσίαση του, με γνώση του γενικού και ειδικού αντικειμένου και ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα 
της παραγράφου 20.3.α της Διακήρυξης και στα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου δημόσιας σύμβασης. 
Θετικά σημεία η αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης με σαφή απεικόνισή της 
(φωτογραφική τεκμηρίωση, αποσπάσματα χαρτών, κ.λπ.), ο εντοπισμός πρόσθετων διαθέσιμων 
στοιχείων από προγενέστερες μελέτες, κ.λπ. 
Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας σχολιασμού και ιδιαίτερα της επισήμανσης των τυχόν 
προβλημάτων είναι άριστος. Τα προβλήματα που επισημαίνονται εντοπίζουν σχεδόν το σύνολο των 
ελλείψεων - δυσκολίες εκπόνησης της μελέτης. Θετικό σημείο η επικέντρωση στον εξειδικευμένο 
εντοπισμό προβλημάτων για τη συγκεκριμένη μελέτη με σαφή και αναλυτική περιγραφή και λιγότερο 
σε επισήμανση προβλημάτων που ισχύουν γενικά για παρόμοιες μελέτες. 
Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση των τυχόν 



προβλημάτων είναι άριστος. Στα προβλήματα που επισημαίνονται υποβάλλονται επαρκείς κι 
ενδεδειγμένες λύσεις , χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται η διαχείριση των ΑΕΚΚ και συγχρόνως δεν 
γίνετε αναφορά στον χαρακτηρισμό ως Ιστορικό τόπο της Άμφισσας και στην κήρυξη διατηρητέων 
κτισμάτων που ενδεχομένως βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Θεωρούμε απαραίτητο στοιχείο την 
προσκόμιση γνωμοδότησης ΕΦΑ Δελφών. 

 

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 1: Κ1 = 95 

 

        Διαγωνιζόμενος 2 : ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

                                                              ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

 

Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης είναι άριστος. 
Παρουσιάζεται το αντικείμενο της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, δίδεται πλήρης και αναλυτική 
παρουσίαση του, με γνώση του γενικού και ειδικού αντικειμένου και ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα 
της παραγράφου 20.3.α της Διακήρυξης και στα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου δημόσιας σύμβασης. 
Γίνετε ο εντοπισμός πρόσθετων διαθέσιμων στοιχείων από προγενέστερες μελέτες, πλην όμως , απλή 
παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης χωρίς προσκόμιση  φωτογραφιών , χαρτών και αποσπασμάτων 
της περιοχής μελέτης,  
Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας σχολιασμού και ιδιαίτερα της επισήμανσης των τυχόν 
προβλημάτων είναι άριστος. Τα προβλήματα που επισημαίνονται εντοπίζουν σχεδόν το σύνολο των 
ελλείψεων - δυσκολίες εκπόνησης της μελέτης. Θετικό σημείο η επικέντρωση στον εξειδικευμένο 
εντοπισμό προβλημάτων για τη συγκεκριμένη μελέτη με σαφή και αναλυτική περιγραφή και λιγότερο 
σε επισήμανση προβλημάτων που ισχύουν γενικά για παρόμοιες μελέτες. 
Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση των τυχόν 
προβλημάτων είναι άριστος. Στα προβλήματα που επισημαίνονται υποβάλλονται επαρκείς κι 
ενδεδειγμένες λύσεις (διαχωρισμός υφιστάμενων αγωγών), χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται η διαχείριση 
των ΑΕΚΚ και συγχρόνως δεν γίνετε αναφορά στον χαρακτηρισμό ως Ιστορικό τόπο της Άμφισσας και 
στην κήρυξη διατηρητέων κτισμάτων που ενδεχομένως βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Θεωρούμε 
απαραίτητο στοιχείο την προσκόμιση γνωμοδότησης ΕΦΑ Δελφών. 

 

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 2: Κ1 = 93 

 

                Διαγωνιζόμενος 3 : ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Δ.Τ.  

                                                                ‘ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’ 

 

Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης είναι άριστος. 
Παρουσιάζεται το αντικείμενο της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, δίδεται πλήρης και αναλυτική 
παρουσίαση του, με γνώση του γενικού και ειδικού αντικειμένου και ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα 
της παραγράφου 20.3.α της Διακήρυξης και στα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου δημόσιας σύμβασης. 
Γίνετε ο εντοπισμός πρόσθετων διαθέσιμων στοιχείων από προγενέστερες μελέτες με προσκόμιση 
χαρτών και αποσπασμάτων της περιοχής μελέτης, πλην όμως , απλή παρουσίαση της υφιστάμενης 
κατάστασης με υποβολή λανθασμένων φωτογραφιών από άλλη περιοχή της Άμφισσας (σελ.4), επίσης δεν 
γίνετε αναφορά σε πιθανά έργα εκβολής και διευθέτησης όμβριων.   
Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας σχολιασμού και ιδιαίτερα της επισήμανσης των τυχόν 
προβλημάτων είναι άριστος. Τα προβλήματα που επισημαίνονται εντοπίζουν σχεδόν το σύνολο των 
ελλείψεων - δυσκολίες εκπόνησης της μελέτης. Θετικό σημείο η επικέντρωση στον εξειδικευμένο 
εντοπισμό προβλημάτων για τη συγκεκριμένη μελέτη με σαφή και αναλυτική περιγραφή και λιγότερο 
σε επισήμανση προβλημάτων που ισχύουν γενικά για παρόμοιες μελέτες. 
Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση των τυχόν 
προβλημάτων είναι άριστος. Στα προβλήματα που επισημαίνονται υποβάλλονται επαρκείς κι 
ενδεδειγμένες λύσεις (διαχωρισμός υφιστάμενων αγωγών), χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται η διαχείριση 
των ΑΕΚΚ και συγχρόνως δεν γίνετε αναφορά στον χαρακτηρισμό ως Ιστορικό τόπο της Άμφισσας και 
στην κήρυξη διατηρητέων κτισμάτων που ενδεχομένως βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Θεωρούμε 
απαραίτητο στοιχείο την προσκόμιση γνωμοδότησης ΕΦΑ Δελφών. 

 

 
 
                            Βαθμός Διαγωνιζόμενου  3 :  Κ1 = 93 
 
 
 
 
 

Διαγωνιζόμενος 4 : Διαγωνιζόμενη: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  



                           ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
 
Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης είναι άριστος. 
Παρουσιάζεται το αντικείμενο της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, δίδεται πλήρης και αναλυτική 
παρουσίαση του, με γνώση του γενικού και ειδικού αντικειμένου και ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα 
της παραγράφου 20.3.α της Διακήρυξης και στα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου δημόσιας σύμβασης. 
Γίνετε ο εντοπισμός πρόσθετων διαθέσιμων στοιχείων από προγενέστερες μελέτες χωρίς να 
αναφέρεται στο σύνολο αυτών (ΓΠΣ, σχέδιο πόλεως) κλπ, με προσκόμιση χαρτών και αποσπασμάτων 
της περιοχής μελέτης,  πλην όμως απλή παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης χωρίς προσκόμιση  
φωτογραφιών.  
Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας σχολιασμού και ιδιαίτερα της επισήμανσης των τυχόν 
προβλημάτων είναι άριστος. Τα προβλήματα που επισημαίνονται εντοπίζουν σχεδόν το σύνολο των 
ελλείψεων - δυσκολίες εκπόνησης της μελέτης. Γίνετε αναφορά στους κινδύνους και τα προβλήματα 
χωρίς εξειδικευμένο εντοπισμό αυτών για τη συγκεκριμένη μελέτη. 
Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιμετώπιση των τυχόν 
προβλημάτων είναι άριστος. Στα προβλήματα που επισημαίνονται υποβάλλονται επαρκείς κι 
ενδεδειγμένες λύσεις (διαχωρισμός υφιστάμενων αγωγών), χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται η διαχείριση 
των ΑΕΚΚ και συγχρόνως δεν γίνετε αναφορά στον χαρακτηρισμό ως Ιστορικό τόπο της Άμφισσας και 
στην κήρυξη διατηρητέων κτισμάτων που ενδεχομένως βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Θεωρούμε 
απαραίτητο στοιχείο την προσκόμιση γνωμοδότησης ΕΦΑ Δελφών. 

 

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 4: Κ1 = 93 

 
 
 

 Βαθμολογία κριτηρίου Κ2: Πληρότητα και Αξιοπιστία της Μεθοδολογίας 
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει 
από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα του αρ. 20.3, σημεία β και δ της διακήρυξης 
και συγκεκριμένα: 

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

 ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, 

 η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος. 

 
Οι αναλυτικές διαπιστώσεις της Επιτροπής έχουν ως ακολούθως: 
 

         Διαγωνιζόμενος 1:    ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- 

                                                                          ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 

         

Ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της 
μελέτης είναι άριστος. Κρίνεται αποτελεσματική η κατανομή των αντικειμένων της σύμβασης σε 
δραστηριότητες που παρουσιάζονται αναλυτικά, με σαφήνεια και χωρίς επαναλήψεις των τεχνικών 
δεδομένων. Με θετικό σημείο την περιγραφή κατά βήματα σύμφωνα με τη χρονική αλληλουχία κάθε 
δραστηριότητας, είτε αφορά τη διαδικασία εκπόνηση μελέτης, είτε τη διαδικασία εγκρίσεων – 
αδειοδοτήσεων, ενώ παρέχεται και συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου και του σκοπού κάθε 
δραστηριότητας. 
Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση της  
μελέτης είναι άριστος. Οι προτεινόμενες ενέργειες και διαδικασίες διασφαλίζουν την ποιοτική 
παραγωγή της μελέτης και περιγράφονται επαρκώς. 
Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
είναι άριστη. Με θετικό σημείο σαφή παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας δραστηριοτήτων για την 
εκπόνηση της μελέτης. Επιπλέον θετικό σημείο είναι η προτεινόμενη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος.  

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 1: Κ2 = 96 

 
 
 
 

Διαγωνιζόμενος 2 : ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

                                                              ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 
Ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της 
μελέτης είναι άριστος. Κρίνεται αποτελεσματική η κατανομή των αντικειμένων της σύμβασης σε 
δραστηριότητες που παρουσιάζονται αναλυτικά, με σαφήνεια και χωρίς επαναλήψεις των τεχνικών 



δεδομένων. Με θετικό σημείο την περιγραφή κατά βήματα σύμφωνα με τη χρονική αλληλουχία κάθε 
δραστηριότητας, είτε αφορά τη διαδικασία εκπόνηση μελέτης, είτε τη διαδικασία εγκρίσεων – 
αδειοδοτήσεων, ενώ παρέχεται και συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου και του σκοπού κάθε 
δραστηριότητας. 
Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση της  
μελέτης είναι άριστος. Οι προτεινόμενες ενέργειες και διαδικασίες διασφαλίζουν την ποιοτική 
παραγωγή της μελέτης και περιγράφονται επαρκώς. 
Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
είναι άριστη. Με θετικό σημείο σαφή παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας δραστηριοτήτων για την 
εκπόνηση της μελέτης. 
 
 
 

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 2: Κ2 = 95 

 

Διαγωνιζόμενος 3 : ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Δ.Τ.  

                                                                ‘ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’ 
 
Ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της 
μελέτης είναι άριστος. Κρίνεται αποτελεσματική η κατανομή των αντικειμένων της σύμβασης σε 
δραστηριότητες που παρουσιάζονται αναλυτικά, με σαφήνεια και χωρίς επαναλήψεις των τεχνικών 
δεδομένων. Με θετικό σημείο την περιγραφή κατά βήματα σύμφωνα με τη χρονική αλληλουχία κάθε 
δραστηριότητας, είτε αφορά τη διαδικασία εκπόνηση μελέτης, είτε τη διαδικασία εγκρίσεων – 
αδειοδοτήσεων, ενώ παρέχεται και συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου και του σκοπού κάθε 
δραστηριότητας. 
Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση της  
μελέτης είναι άριστος. Οι προτεινόμενες ενέργειες και διαδικασίες διασφαλίζουν την ποιοτική 
παραγωγή μοναδικό αρνητικό σημείο την μη επαρκεί περιγραφή ιχνηλασιμότητας των στοιχείων. 
Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
είναι άριστη. Με θετικό σημείο σαφή παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας δραστηριοτήτων για την 
εκπόνηση της μελέτης. 
 

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 3: Κ2 = 94 

 
 

Διαγωνιζόμενος 4 : Διαγωνιζόμενη: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
                           ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
 
Ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της 
μελέτης είναι άριστος. Κρίνεται αποτελεσματική η κατανομή των αντικειμένων της σύμβασης σε 
δραστηριότητες που παρουσιάζονται αναλυτικά, με σαφήνεια και χωρίς επαναλήψεις των τεχνικών 
δεδομένων. Με θετικό σημείο την περιγραφή κατά βήματα σύμφωνα με τη χρονική αλληλουχία κάθε 
δραστηριότητας, είτε αφορά τη διαδικασία εκπόνηση μελέτης, είτε τη διαδικασία εγκρίσεων – 
αδειοδοτήσεων, ενώ παρέχεται και συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου και του σκοπού κάθε 
δραστηριότητας. 
Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση της  
μελέτης είναι άριστος. Οι προτεινόμενες ενέργειες και διαδικασίες διασφαλίζουν την ποιοτική 
παραγωγή της μελέτης και περιγράφονται επαρκώς. 
Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
είναι άριστη. Με θετικό σημείο σαφή παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας δραστηριοτήτων για την 
εκπόνηση της μελέτης. 
 

                          Βαθμός Διαγωνιζόμενου 4: Κ2 = 95 

 
 

 Βαθμολογία κριτηρίου Κ3: Οργάνωση Οικονομικού Φορέα 
Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από το Οργανόγραμμα και Έκθεση 
Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης και τα 
Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας Μελέτης, του αρ. 20.3, σημεία δ και ε της διακήρυξης και 
συγκεκριμένα: 

 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. 
 



 
 
 
Οι αναλυτικές διαπιστώσεις της Επιτροπής έχουν ως ακολούθως: 

 
 

Διαγωνιζόμενος 1:    ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- 

                                                       ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 
 
Ο βαθμός σαφήνειας στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας μελέτης είναι άριστος, με πλήρη 
ανάλυση και περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανωτικής μονάδας της ομάδας μελέτης. Θετικά 
σημεία ο πλήρης και σαφής καθορισμός των καθηκόντων του Συντονιστή, τα οποία παρατίθενται ανά 
τομέα δραστηριότητας, ο καθορισμός καθηκόντων Υπευθύνου για κάθε επιμέρους ομάδα μελέτης, 
καθώς και η περιγραφή των επιπέδων λειτουργίας διοίκησης της σύμβασης.  
Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλη επάρκεια σε επιστημονικό 
προσωπικό. Με θετικό στοιχείο την αξιοποίηση στελεχιακού δυναμικού πέραν του βασικού 
απαιτούμενου. 
Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλο αριθμό προηγούμενων 
συνεργασιών. 

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 1: Κ3 = 95 
 

Διαγωνιζόμενος 2:    ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

                                                              ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Ο βαθμός σαφήνειας στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας μελέτης είναι άριστος, με πλήρη 
ανάλυση και περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανωτικής μονάδας της ομάδας μελέτης. Θετικά 
σημεία ο πλήρης και σαφής καθορισμός των καθηκόντων του Συντονιστή, τα οποία παρατίθενται ανά 
τομέα δραστηριότητας, ο καθορισμός καθηκόντων Υπευθύνου για κάθε επιμέρους ομάδα μελέτης, 
καθώς και η περιγραφή των επιπέδων λειτουργίας διοίκησης της σύμβασης, πλην όμως δεν 
αναγράφεται ο τεχνικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός γραφείου. 
Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλη επάρκεια σε επιστημονικό 
προσωπικό. Με θετικό στοιχείο την αξιοποίηση στελεχιακού δυναμικού πέραν του βασικού 
απαιτούμενου. 
Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλο αριθμό προηγούμενων 
 
 
 
Βαθμός Διαγωνιζόμενου 2: Κ3 = 95 
 
 

   Διαγωνιζόμενος 3 : ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Δ.Τ.  

                                                                ‘ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’ 
 
 
Ο βαθμός σαφήνειας στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας μελέτης είναι άριστος, με πλήρη 
ανάλυση και περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανωτικής μονάδας της ομάδας μελέτης. Θετικά 
σημεία ο πλήρης και σαφής καθορισμός των καθηκόντων του Συντονιστή, τα οποία παρατίθενται ανά 
τομέα δραστηριότητας, ο καθορισμός καθηκόντων Υπευθύνου για κάθε επιμέρους ομάδα μελέτης, 
καθώς και η περιγραφή των επιπέδων λειτουργίας διοίκησης της σύμβασης.  
Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλη επάρκεια σε επιστημονικό 
προσωπικό. Με θετικό στοιχείο την αξιοποίηση στελεχιακού δυναμικού πέραν του βασικού 
απαιτούμενου. 
Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλο αριθμό προηγούμενων 
 
 

Βαθμός Διαγωνιζόμενου 3: Κ3 = 95 

 
 

        Διαγωνιζόμενος 4 : Διαγωνιζόμενη: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
                           ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
 
Ο βαθμός σαφήνειας στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας μελέτης είναι άριστος, με πλήρη 
ανάλυση και περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανωτικής μονάδας της ομάδας μελέτης. Θετικά 
σημεία ο πλήρης και σαφής καθορισμός των καθηκόντων του Συντονιστή, τα οποία παρατίθενται ανά 
τομέα δραστηριότητας, ο καθορισμός καθηκόντων Υπευθύνου για κάθε επιμέρους ομάδα μελέτης, 
καθώς και η περιγραφή των επιπέδων λειτουργίας διοίκησης της σύμβασης. Αρνητικό σημείο η απουσία 
περιγραφής εξοπλισμού πεδίου και γραφείου. 



 
 
 
 
 
Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλη επάρκεια σε επιστημονικό 
προσωπικό. Με θετικό στοιχείο την αξιοποίηση στελεχιακού δυναμικού πέραν του βασικού 
απαιτούμενου. 
Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας είναι άριστος, με μεγάλο αριθμό προηγούμενων 
 
 
Βαθμός Διαγωνιζόμενου 4: Κ3 = 95 
 
 
Η Επιτροπή με βάση όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις και συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία των φακέλων 
Τεχνικών Προσφορών, βαθμολόγησε και υπολόγισε την συνολική βαθμολογία (Β Τ.Π.) των Τεχνικών 
Προσφορών των διαγωνιζόμενων σύμφωνα με το άρθρο 21.2 της Διακήρυξης ως εξής: 

 

U ΤΠ = 30% * Κ1 + 40% * Κ2 + 30% * Κ3 

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

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 70%. 

Οι βαθμολογίες των K1, K2 και K3 είναι ακέραιοι αριθμοί από 1 έως 100. 

Οι Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται απαράδεκτές εφόσον η επιμέρους βαθμολογία για τα κριτήρια K1, 
K2 και K3 είναι κάτω του 60. 
 
 
 
Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων και η κατάταξή τους φαίνεται στον 
παρακάτω Πίνακα 3. 

 

                      Πίνακας 3: Βαθμολογία Τεχνικών Προσφορών 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖ
ΟΜΕΝΟΣ 

1 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜ
ΕΝΟΣ 

2 

ΔΙΑΓΩΝΙΖ
ΟΜΕΝΟΣ 

3 

ΔΙΑΓΩΝΙΖ
ΟΜΕΝΟΣ 

4 

Κ1
.1 

Βαθμός κατανόησης αντικειμένου και  

στόχων προς εκπόνηση μελέτης 
95 93 93 93 

Κ1
.2 

Βαθμός πληρότητας και ορθότητας σχολιασμού 
και ιδιαίτερα επισήμανσης τυχόν προβλημάτων 95 93 93 93 

Κ1
.3 

Βαθμός αποτελεσματικότητας προτάσεων που 
υποβάλλονται για αντιμετώπιση προβλημάτων 95 93 93 93 

Κ1 M.O. (στρογγυλ.) 95 93 93 93 

 
Κ2
.1 

Βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες 
δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της μελέτης 

 
96 

 
95 

 
     94 

 
     95 
 
 

 
Κ2
.2 

Βαθμός επάρκειας ενεργειών και εσωτερικών 
διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση της 

μελέτης 

 
96 

 
95 

 
     94 

 
     95 

Κ2
.3 

Τεκμηρίωση δυνατότητας υλοποίησης και 
αξιοπιστία προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 96 95    94    95 

Κ2 M.O. (στρογγυλ.) 96 95    94      95 

Κ3
.1      

Σαφήνεια στον καθορισμό καθηκόντων ομάδας 
μελέτης 95 95    95     95 

Κ3
.2 

Επάρκεια προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε 
σχέση με τη δομή του οργανογράμματος 95 95    95     95 

Κ3
.3 

Βαθμός συνοχής προτεινόμενης ομάδας 
μελέτης 

95 95    95     95 



 
 
 
 
 
 

     

Κ3 M.O. (στρογγυλ.) 95 95    95     95 

U 
Τ
Π 

30% * Κ1 + 40% * Κ2 + 30% * Κ3 95,40 94,40     94,00 94,40 

U ΤΠ * 70% 66,78 66,08 65,80 66,08 

                                1 2 3 2 
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Έπειτα από τα παραπάνω ολοκληρώνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω και υποβάλλεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του 
υποσυστήματος, προς έγκριση. 
 
 
 
 

                                                                    H ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ Πολιτικός    
Μηχανικός ΤΕ 

 

                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ  

                Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ                                                                               Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

…………………………………………………………………………….. 
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Ημ/νία Δημιουργίας:  

 

 

  Βαθμολόγηση Τεχνικής 

Προσφοράς 

 
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  

AΑ Συστήματος Διαγωνισμού : 192673 

                                                           Τίτλος Σύμβασης : ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ  

                                                                                       ‘’ ΝΕΑ ΠΟΛΗ  ‘’ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                                                                        

 

Συνολικός Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α) : 104.617,67 € 

 
 

Κριτήρια Βαθμολόγησης Τεχνικής Προσφοράς : 

 
Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας 

Κριτήριου 

K1. Βαθμός κατανόησης αντικειμένου (άρθρο 86, παρ.4α) 30 % 

K2. Πληρότητα και αξιοπιστία μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος (άρθρο 86, 

παρ.4β) 

40 % 

K3. Οργάνωση οικονομικού φορέα (άρθρο 86, παρ.4γ) 30 % 

 
 

Βαθμολόγηση Προσφορών 

 
AA Συστήματος 

Προσφοράς 

Επωνυμία 

Προσφέροντος 

Βαθμολογία Κριτηρίων 

Προσφοράς 

Βαθμολογία 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

(UΤΠ)i 
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267287 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

:ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΙΣΤΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΦΙΛΟΔΩΡΟΥ 

K1. Βαθμός κατανόησης αντικειμένου (άρθρο 86, παρ.4α) 95 * 30% = 

28,50, 

K2. Πληρότητα και αξιοπιστία μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος 

(άρθρο 86, παρ.4β) 96 * 40% = 38,40, 

K3. Οργάνωση οικονομικού φορέα (άρθρο 86, παρ.4γ) 95 * 30% = 

28,50 

66,78 

266751 ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ  

ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

K1. Βαθμός κατανόησης αντικειμένου (άρθρο 86, παρ.4α) 93 * 30% = 

27,90, 

K2. Πληρότητα και αξιοπιστία μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος 

(άρθρο 86, παρ.4β) 95 * 40% = 38,00, 

K3. Οργάνωση οικονομικού φορέα (άρθρο 86, παρ.4γ) 95 * 30% = 

28,50 

66,08 
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            266715 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 
Δ.Τ. ‘’’ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ’’ 

K1. Βαθμός κατανόησης αντικειμένου (άρθρο 86, παρ.4α) 93 * 30% = 

27,90, 

K2. Πληρότητα και αξιοπιστία μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος 

(άρθρο 86, παρ.4β) 94 * 40% = 37,60, 

K3. Οργάνωση οικονομικού φορέα (άρθρο 86, παρ.4γ) 95 * 30% = 28,50 

     65,80 

       267675 Διαγωνιζόμενη: 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩ
ΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αγρ. 
Τοπογράφος Μηχανικός 

K1. Βαθμός κατανόησης αντικειμένου (άρθρο 86, παρ.4α) 93 * 35% = 

27,90, 

K2. Πληρότητα και αξιοπιστία μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος 

(άρθρο 86, παρ.4β) 95 * 40% = 38,00, 

K3. Οργάνωση οικονομικού φορέα (άρθρο 86, παρ.4γ) 95 * 30% = 28,50 

    66,08 
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5. 
Έγκριση πρακτικού ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ» Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193668.  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
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………………………………………………………………………. 
 

 
                                                                    Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 193668 
 
                                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ 
 

 
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Στην Άμφισσα την 24η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 π.μ (ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού φακέλου του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» : 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ, σύμφωνα με την από 
09/112022 διακήρυξη, ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011571004 2022-11-09), οι παρακάτω 
υπογράφοντες : 
1.     Ιωάννης Κουμπογιάννος του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος, 
με την   ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής, 
2.    Χρήστος Κόκκινος του Ηλία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος και 
3.    Αθανάσιος Δημητρίου του Δήμου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος,  
που αποτελούμε την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του 
υπόψη έργου η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ. 417/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΒΩ9Θ-ΖΧΞ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών που βρίσκονται στην οδό Σταλλού 6. 
Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος 193668. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη 
διακήρυξη ήταν η 12.12.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. σύμφωνα με την 
διακήρυξη του έργου. 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΔ, κάνοντας αναφορά στην έως τώρα εξέλιξη του διαγωνισμού 
ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη για τα παρακάτω: 
- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά οκτώ  (8) φάκελοι προσφοράς. 
- η ΕΔΔ  την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπό)-φακέλων “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και “Οικονομική 
Προσφορά” των διαγωνιζομένων χωρίς να δώσει στους προσφέροντες πρόσβαση στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 

CPV:  45231300-8 -  ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011571004 2022-11-09 
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υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 
και ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον 
σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με 
δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες.  

- έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης και 
διαπίστωσε ότι  
1. έχει υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά του οικονομικού φορέα «2ΣΜ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf της εγγύησης συμμετοχής 
της ALPHA BANK στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο αλλά δεν  έχει κατατεθεί, 
ως όφειλε, στο πρωτόκολλο η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής (έγχαρτη εγγύησης 
συμμετοχής) μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης και 

2. δεν έχει υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης 
στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο ούτε έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο 
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής (έγχαρτη εγγύησης συμμετοχής) του οικονομικού 
φορέα «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»  

- κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 4.1 περ. γ υποπερ. ii  του άρθρου 4 της 
διακήρυξης η Ε.Δ.Δ. στο πρακτικό που συνέταξε εισηγήθηκε την απόρριψη των 
προσφορών των  οικονομικών φορέων «2ΣΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και 
«ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.». 

- η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών με την υπ αρ.  594 / 27-12-2022  απόφασή 
της  (ΑΔΑ: 6ΥΡ7Ω9Θ-ΘΛΖ) απέρριψε τις προσφορές των  ανωτέρω οικονομικών φορέων. 

- η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» και 
διαβιβάστηκε στην Ε.Δ.Δ. στις 10/01/2023 και την ίδια μέρα κοινοποιήθηκε στους 
διαγωνιζομένους μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.  

Εν συνεχεία, και δεδομένου ότι παρελθόντος του 10ημέρου  δεν υπεβλήθη καμία 
προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης, η ΕΔΔ προέβη, κατά σειρά 
μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 
ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, 
χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Από τον κατά τα ανωτέρω 
έλεγχο προέκυψε ότι και οι έξι (6) αποδεκτές προσφορές είναι ομαλές. 

Κατόπιν η ΕΔΔ συνέταξε τον πίνακα των παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά 
μειοδοσίας ο οποίος έχει ως εξής: 

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α
/
Α 

Α/Α 
καταθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 272946 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 28,77 % 

2 271422 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 22,26 % 

3 272773 ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18,00 % 

4 272892 "Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε." 12,44 % 

5 269895 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,26 % 

6 272951 Γ.Δ.ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ 3,60 % 
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Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης 
(εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ΕΕΕΣ κ.λ.π.) των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά 
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και τους όρους του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον 
παραπάνω έλεγχο προβαίνοντας σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής τους, οι οποίες βρέθηκαν σύμφωνες με την σχετική εγκύκλιο αριθμ. 
17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21 -09- 2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17. 
Ακολούθως,  η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο περί ασυνήθιστα χαμηλών 
οικονομικών προσφορών.  Από τον ως άνω πίνακα των προσφορών προκύπτει ότι ο μέσος 
όρος του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν στο 
διαγωνισμό ανέρχεται σε 15,56%. 
Σύμφωνα με την παρ. 4.1 «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού» της 
διακήρυξης του έργου ορίζεται ότι: «Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται 
οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων 
μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που 
υποβλήθηκαν. Ο αναθέτων φορέας δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις, ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία 
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Αν οικονομικός 
φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω 
προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις 
δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής. Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες 
υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον 
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την 
προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που 
δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016…». 
Με βάση τα ανωτέρω, η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ», που έχει 
προσφέρει μέση έκπτωση 28,77 % είναι ασυνήθιστα χαμηλή, καθώς   εμφανίζει απόκλιση 
13,21 μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών 
προσφορών, που ανέρχεται σε 15,56%. 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει να ενημερώσει τον αναθέτοντα φορέα για 
τα παραπάνω προκειμένου να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη παράγραφο 4.1. της διακήρυξης και στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ε.Δ.Δ. κηρύττει  το πέρας της συνεδρίασης αναλαμβάνοντας 
την ενημέρωση του αναθέτοντος φορέα. 
 
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Στην Άμφισσα την 15η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 π.μ συνήλθε, στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, ύστερα από πρόσκληση  του 
Προέδρου η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ»΄, με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη,  για να συνεχίσει τη διαδικασία ανάδειξης 
αναδόχου.  
Ο Πρόεδρος της ΕΔΔ, κάνοντας αναφορά στην έως τώρα εξέλιξη του διαγωνισμού 
ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη για τα παρακάτω: 
- Σε συνέχεια της ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα από την Ε.Δ.Δ. για τα αποτελέσματα  

του ελέγχου περί ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών, ο χειριστής του 
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου έστειλε μήνυμα στις 25/01/2023, μέσω της 
«επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, με το εξής περιεχόμενο:  

«Σε συνέχεια της από 15/12/ 2022 ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου 
με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193668, στον οποίο η 
οικονομική προσφορά με έκπτωση 28,77 % που υποβάλλατε τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα 
χαμηλή, καθώς εμφανίζει απόκλιση 13,21 μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των 
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών, που ανέρχεται σε 15,56%, ήτοι απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων, βάσει του άρ. 88 παρ. 5α του Ν4412/2016 
και της παρ. 4.1 της οικείας διακήρυξης. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται να υποβάλλετε 
εξηγήσεις για την τιμή/κόστος που προτείνετε στην προσφορά σας, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι 
εξηγήσεις πρέπει τουλάχιστον να αφορούν (άρ. 88 παρ.2): α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά 
της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) 
τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του 
έργου, γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από 
τον προσφέροντα, δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 89, ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131, περί 
υπεργολαβίας, στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 89, περί δικαιολογητικών σχετικά με τις ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές. Οι εξηγήσεις που θα παρασχεθούν, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό 
οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες διαμορφώθηκε η προσφορά σας, θα αποτελούν 
δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν θα μπορούν να 
μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης (άρ.88 παρ.5α). Σε περίπτωση 
που δεν ανταποκριθείτε στην παρούσα πρόσκληση εντός της ως άνω προθεσμίας και δεν 
υποβάλλετε εξηγήσεις, η προσφορά σας θα απορριφθεί ως μη κανονική και θα καταπέσει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρ. 88 παρ.1). Αν 
υποβάλλετε εξηγήσεις, αλλά δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά σας θα απορριφθεί, αλλά 
δεν θα καταπέσει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (παρ. 4.1 διακήρυξης)». 
- Ο οικονομικός φορέας «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» σε απάντηση του ανωτέρω μηνύματος υπέβαλε 

εμπρόθεσμα στις 10/02/2023 ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
με το οποίο γίνεται ανάλυση της οικονομικής του πρότασης και εξηγεί τους  λόγους για 
τους οποίους δύναται να προσφέρει τη συγκεκριμένη έκπτωση, οι κυριότεροι των 
οποίων είναι οι κάτωθι: 
 

 Έχει ιδιόκτητα μηχανήματα έργων και έχει αποσβεσθεί το κόστος αγοράς 
τους 

 Λειτουργεί ασφαλτικό συγκρότημα στη ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ. Επίσης, είναι 
ιδιοκτήτρια μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος - παραγωγής 
δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα – κοπής και κατεργασίας λίθων για 
διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς – μορφοποίησης σιδηρού 
οπλισμού 

 Η εύλογη έκπτωση ποσοστού 28,77% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 
προκύπτει από την αποκτηθείσα εμπειρία της επιχείρησης σε έργα του ιδίου 
φυσικού αντικειμένου καθώς έχει στο παρελθόν κατασκευάσει πολλά 
παρόμοια έργα, με προσφερόμενη έκπτωση ίση και μεγαλύτερη της 
παρούσας τα οποία στο σύνολό τους ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και 
έντεχνα και παραλήφθηκαν οριστικά 

 Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 13108-1:2006/(+AC:2008) και συνεπώς, 
εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση στο έργο προϊόντων ασφαλτομίγματος 
υψηλής ποιότητας σε τιμές κόστους 



10  

 Οι ανάγκες επίβλεψης των εργασιών κάλυψης των θέσεων τεχνικού 
ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας κλπ. καλύπτονται από τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν ο εργοληπτικό πτυχίο της επιχείρησης και η αμοιβή τους 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτό 

 διαθέτει συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO και στα πλαίσια αυτών 
είναι υποχρεωμένη να διενεργεί ελέγχους ποιότητας υλικών κλπ. οπότε το 
κόστος των εργαστηριακών οκιμών καλύπτεται από τη δραστηριότητα αυτή 

Στη συνέχεια παρουσιάζει την ανάλυση της προσφοράς του άρθρο προς άρθρο του 
προϋπολογισμού του έργου   και  καταλήγει συνοπτικά :  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Από προϋπολογισμό προσφοράς  
(χωρίς Απρόβλεπτα, Απολογιστικά , ΑΕΚΚ & αναθεωρήσεις ):  562.586,24 € 
Κόστος εγγυητικής καλής εκτέλεσης:                                              2.404,81 € 
Κρατήσεις έργου:                                                                           6.286,48 € 
Έξοδα υποστήριξης γραφείου:                                                      7.000,00 € 
Γενικά έξοδα έργου:                                                                      2.024,81 € 
 
Συνολική δαπάνη κόστους:                                                       580.302,34 €  <  
625.744,69 € 
(Δαπάνη κατά τη προσφορά μας στο Δήμο Δελφών, χωρίς Απρόβλεπτα, 
Απολογιστικά, ΑΕΚΚ & αναθεωρήσεις) 

 
                  Εκτιμώμενο κέρδος 625.744,69 € - 580.302,34 € = 45.442,35 € 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγησε τις εξηγήσεις του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΔΟΜΗ 
ΑΤΕ» και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και κρίνει ότι εξηγούν με τρόπο ικανοποιητικό τις τιμές 
που προτείνει με την υπ’ αρ. ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 272946 προσφορά του σημειώνοντας ότι, 
σύμφωνα με τη παρ. η του άρθρου 4.1 της διακήρυξης, οι εξηγήσεις αυτές, ιδίως ως προς 
τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την 
προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που 
δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν πρακτικό με το 
οποίο  

εισηγείται ομόφωνα    
1. την έγκριση του παρόντος Πρακτικού ΙΙ 
2. την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» για την 

τιμή/κόστος που προτείνει στην προσφορά του 
3. την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» 

με έκπτωση 28,77 % 
και  εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο να υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ το παρόν πρακτικό με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, ως 
“εσωτερικό”, προς έγκριση. 
………………………………………………………………………… 
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6. 
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» , Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 193023.  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
 

 
 

…………………………………………………….. 

 
                                                            Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 193023 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ     5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙΙ 

 
Στην Άμφισσα σήμερα, την 6η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ (ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του ηλεκτρονικού φακέλου του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» : 24 Νοεμβρίου 2022) , σύμφωνα με 
την από 19/10/2022 διακήρυξη του έργου -  ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011456122 2022-10-20), οι 
παρακάτω υπογράφοντες : 
1.     Ιωάννης Κουμπογιάννος του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος, 
με την   ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής., 
2.    Χρήστος Κόκκινος του Ηλία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος και 
3.    Αθανάσιος Δημητρίου του Δήμου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος,  
που αποτελούμε την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του 
υπόψη έργου η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ. 388/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΒΘΩ9Θ-Ο57) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών που βρίσκονται στην οδό Σταλλού 6, σε δημόσια 
συνεδρίαση για την συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016. 
 
Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος 193023. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη 
διακήρυξη ήταν η 21/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. σύμφωνα με την 
διακήρυξη του έργου. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 193023 
διαγωνισμού και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι, όσον αφορά την εξέλιξη του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έχει προηγηθεί: 
α) το από 24/01/2023 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -
> Επικοινωνία] του κ. Ιωάννη Κουμπογιάννου, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες εκτός από εκείνους οι οποίοι αποκλείστηκαν 
οριστικά λόγω μη υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, την υπ’ 
αρ. 06/2023 (ΑΔΑ: 968ΔΩ9Θ-Π7Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί 
έγκρισης του 2ου Πρακτικού και ανακήρυξης του οικονομικού φορέα    
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»  ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης.  
β) η μη υποβολή προδικαστικής προσφυγής εντός της, προβλεπόμενης από το άρθρο 4.3 της 
διακήρυξης, προθεσμίας των δέκα (10) ημερών κατά της υπ’ αρ. 06/2023 (ΑΔΑ: 968ΔΩ9Θ-
Π7Κ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής όπως διαπίστωσε Επιτροπή Διαγωνισμού 
λαμβάνοντας υπ’ όψη το παραπάνω μήνυμα της αναθέτουσας αρχής  
γ) το από 17/02/2023 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -
> Επικοινωνία] του κ. Ιωάννη Κουμπογιάννου, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο 
κοινοποιήθηκε  στον προσωρινό μειοδότη το υπ αρ 3647/17-02-2023 έγγραφο περί  
υποβολής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου και στο άρθρο 103 του 
Ν. 4412/2016 και 
δ) η από 28/02/2023 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών από 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» 

CPV:  45212200-8  -  ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011456122 
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τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.  
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης. 
Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών η  Επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι:  

- τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) του 
άρθρου 79 του Ν.4412/2016 δεν είναι εκ προθέσεως απατηλά και δεν έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία και 

- προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, και αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν πρακτικό με το οποίο  

 
εισηγείται ομόφωνα    

την κατακύρωση της σύμβασης στον προσφέροντα οικονομικό φορέα  
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με  μέση έκπτωση 13,06 % 
και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να υποβάλλει το παρόν πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην Αναθέτουσα Αρχή, 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 

  Άμφισσα 06-03-2023 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

          Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη            
                                                                         
Ιωάννης Κουμπογιάννος      Χρήστος Κόκκινος    Αθανάσιος Δημητρίου                 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ     Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ          
……………………………………………………………………………….  
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7. 
Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 195545.  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Έχοντας υπ’όψη: 

1) Την παρ. γ του άρθρου 4 της από 25/01/2023 διακήρυξη της μελέτης του θέματος 

(ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012025666 2023-01-25) 

2) Το από 08.03.2023  πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

1)Την έγκριση του Πρακτικού Ι (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 

Προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ» 

2) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η ένωση οικονομικών φορέων 

"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ"  με αριθμό συστήματος 

280007, για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού,  με 

συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 100. 

3) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών 

Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma μελετών 

Α.Ε."»  με αριθμό συστήματος 279973, για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 100. 

4) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 

¨ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨»  με αριθμό συστήματος 280047, για το λόγο 

ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού,  με συνολική βαθμολογία 

Τεχνικής Προσφοράς 80. 

5) Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε η ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΛΙΩΚΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε.»  με αριθμό συστήματος 279643,  ως απαράδεκτη.  

 

Συνημμένα: 

Το από 08.03.2023  πρακτικό της Ε.Δ.   

……………………………………………………………………………….. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ 

ΔΕΛΦΩΝ»  

 

Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 195545 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 

 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ»  

CPV: 71320000-7 

ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012025666 2023-01-25 

Στην  Άμφισσα την 22η  Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ [ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του ηλεκτρονικού φακέλου του διαγωνισμού της μελέτης   «ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ»], σύμφωνα με την από 25/01/2023 
διακήρυξη της μελέτης (ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012025666 2023-01-25),  οι παρακάτω  
υπογράφοντες   : 
 

1. ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ, ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων, τακτικό μέλος, με την ιδιότητα της 
προέδρου της Επιτροπής 
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος, 
3. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, 
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που αποτελούμε την επιτροπή  διενέργειας του  διαγωνισμού για  την ανάθεση σύμβασης 

της μελέτης   «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΛΦΩΝ», η οποία 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ. 05/17.01.2023 (ΑΔΑ: 6Ε66Ω9Θ-ΙΧΣ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Δελφών  που βρίσκονται στην οδό  Σταλλού 6, προκειμένου να προβούμε στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προαναφερόμενης μελέτης, 

προεκτιμώμενης αμοιβής 99.436,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (80.190,70€ + 

19.245,77€ ΦΠΑ 24 %).   

Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 195545.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η 22α Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με την από 

25/01/2023 διακήρυξη της μελέτης.  

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 

συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήριά της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 195545 και διαπίστωσε αφενός ότι 

ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 

είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω 

συμμετέχοντες: 

 

Α.Α.  Διαγωνιζόμενος Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφοράς  

Ώρα υποβολής 

προσφοράς 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ: 

"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - 

ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ" 

15/02/2023 19:30:55 

2 ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 16/02/2023  13:01:26 
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Ε.Π.Ε - 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε. 

3 "ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών 

Περιβαλλοντικών και 

Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη 

Εταιρεία" - 

Δ.Τ.:" 

sigma μελετών Α.Ε." 

16/02/2023  16:46:37 

4 Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 

«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 

17/02/2023  09:02:27 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου 

να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των 

προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, καθώς 

σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο 

στάδιο του διαγωνισμού. 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 

προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 

αριθμούς συστήματος: 

 

Α.Α.  Διαγωνιζόμενος Αριθμός Συστήματος 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ: 

"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

280007 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ" 

2 ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε 

- 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε. 

279643 

3 "ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών 

Περιβαλλοντικών και 

Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη 

Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma μελετών Α.Ε." 

279973 

4 Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 

«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 

280047 

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 3.5, παρ. β) της διακήρυξης της μελέτης, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 14 αυτής, 

δηλαδή την 22α Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., προσκομίζονται στον 

Αναθέτοντα Φορέα με ευθύνη του οικονομικού φορέα σε κλειστό φάκελο οι πρωτότυπες 

εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 

δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

Στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών δεν κατατέθηκε φάκελος από κανένα Οικονομικό 

Φορέα.  

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε καταγραφή του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 

(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”, 

χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 

οικονομικών φορέων. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι,  παρατίθενται στο 

παράρτημα Ι.  

7. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. γ), εδ. (ii) της Διακήρυξης, προέβη 

στον έλεγχο προσκόμισης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και 
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διαπίστωσε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

τους σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 3 της Διακήρυξης. 

8. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» των οικονομικών φορέων.  

Διαπιστώνεται ότι :  

1. Ο Οικ. Φορέας  «ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης από κοινού με τους οικονομικούς φορείς 
«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ)», «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», «ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ», «ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» και  
«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ».  

  

Η ένωση οικονομικών φορέων "ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) - ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ" υπέβαλε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 20.2 της διακήρυξης του 

διαγωνισμού και ειδικότερα :  

α. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με 

επωνυμία ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ), το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

για τον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,  το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΣΙΜΟΥ, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, καθώς 

και στo άρθρο 15.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού, και ειδικότερα πέντε (5) 

Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής ΤΜΕΔΕ, συνολικού ποσού 1.603,81 €. 

2. Ο Οικ. Φορέας  «ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε» συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης από κοινού με τους οικονομικούς φορείς 
«ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Ε.».  
Η ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε.» 

υπέβαλε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την 

παρ. 20.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού και ειδικότερα :  

α. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με 

επωνυμία ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό 

Φορέα με επωνυμία ''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε, όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  
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β. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, καθώς 

και στo άρθρο 15.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού, και ειδικότερα τρείς (3) 

Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής ΤΜΕΔΕ, συνολικού ποσού 1.603,81 ευρώ.  

3. Ο Οικ. Φορέας  «"ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών 
Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma μελετών Α.Ε."» συμμετέχει μόνος του στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

 

Ο Οικ. Φορέας  «"ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών 

Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma μελετών Α.Ε."»  υπέβαλε ηλεκτρονικά τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 20.2 της διακήρυξης 

του διαγωνισμού και ειδικότερα :  

α. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, καθώς 

και στo άρθρο 15.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού, και ειδικότερα μία (1) Εγγυητική 

Επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ, ποσού 1.603,81 ευρώ. 

4. Ο Οικ. Φορέας  ««ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης από κοινού με τους οικονομικούς φορείς 
«ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» και «ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».  
Η Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 

υπέβαλε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την 

παρ. 20.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού και ειδικότερα :  

α. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με 

επωνυμία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα με επωνυμία ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον 

Οικονομικό Φορέα με επωνυμία ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, καθώς 

και στo άρθρο 15.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού, και ειδικότερα τρείς (3) 

Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής ΤΜΕΔΕ, συνολικού ποσού 1.603,81 ευρώ.  

Μετά τα παραπάνω, τα Δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των προσφερόντων κρίνονται πλήρη. 

9. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού, 

κατέγραψε όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στους φακέλους Τεχνικών 

Προσφορών των διαγωνιζόμενων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Τεχνική 

Έκθεση 

Πρόταση 

Μεθοδολογία

Χρονοδιά

- γραμμα 

Οργανόγραμμ

α και έκθεση 

Συνοχή 

της 

Αριθμός 

Σελίδων 
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§ 

20.3.α) 

ς § 20.3.β) § 20.3.γ) τεκμηρίωσης 

§ 20.3.δ) 

ομάδας 

μελέτης 

§ 

20.3.ε) 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. 

ΦΟΡΕΩΝ: 

"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 

ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ 

ΗΛΙΑ – 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ – 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΣΙΜΟΥ" 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 79 

2 ΜΑΛΙΩΚΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

''ΕΥΡΩΤΕΚ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 53 

3 "ΣΙΓΜΑ - Γραφείο 

Τεχνικών 

Περιβαλλοντικών 

και 

Υποστηρικτικών 

Μελετών Ανώνυμη 

Εταιρεία" - Δ.Τ.:" 

sigma μελετών 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 79 
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Α.Ε." 

4 Σύμπραξη 

Γραφείων 

Μελετών: 

«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛ

ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ - 

ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ 

ΚΟΣΜΑΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 39 

 

Κατά την πρώτη αυτή καταγραφή διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι «Τεχνικής Προσφοράς» όλων 

των διαγωνιζομένων περιείχαν, σύμφωνα με άρθρο 20.3 της Διακήρυξης, την Τεχνική Έκθεση, 

την Πρόταση Μεθοδολογίας, το Χρονοδιάγραμμα, το Οργανόγραμμα και Έκθεση τεκμηρίωσης 

καθηκόντων και κατανομής εργασιών της ομάδας μελέτης και στοιχεία για τη συνοχή της 

ομάδας μελέτης, το δε μέγεθός τους, δεν υπερβαίνει το εύλογο των εκατό (100) σελίδων. 

Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση διακόπηκε, προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού να ελέγξει, 

να κρίνει και να αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές και να τις βαθμολογήσει με τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 21 της Διακήρυξης, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστές συνεδριάσεις, ήλεγξε αναλυτικά τα 

στοιχεία των Φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων και προχώρησε στην 

αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, 

δηλαδή: 

Κριτήριο Κ1: ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση 

μελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 94, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την 

εκπόνηση της μελέτης. 

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

100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 0,30. 

Κριτήριο Κ2: η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των 

στοιχείων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 94, δηλαδή συγκεκριμένα: 

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

παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για 

την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και 

η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα 
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στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 

ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. 

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

100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ2 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2= 0,40. 

 

Κριτήριο Κ3: η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ΄ 

και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 94 και συγκεκριμένα: η σαφήνεια στον καθορισμό των 

καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη 

δομή του οργανογράμματος και ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης. 

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

100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 0,30 

 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στην συνέχεια: 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ: "ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ" 

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ1 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Πληρέστατη εκτίμηση του αντικειμένου της μελέτης και 

αναλυτική περιγραφή του ανά κατηγορία μελέτης.  

Πληρέστατη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης 

(περιλαμβάνεται και φωτογραφική τεκμηρίωση της 

περιοχής μελέτης), πλήρης εντοπισμός των  κρίσιμων 

θεμάτων υλοποίησης της σύμβασης και  των προβλημάτων 

που μπορούν να εμφανισθούν κατά την εκπόνηση των 

μελετών και προτάσεις για τον αποτελεσματικό τρόπο  

αντιμετώπισής τους.  Παραθέτει αναλυτική περιγραφή των 

γενικών αλλά και των ειδικών κατευθύνσεων, βάσει των 

οποίων θα εκπονηθούν οι μελέτες. 

100 

  

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ2 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Πολύ καλή έκθεση μεθοδολογίας με ανάλυση των σταδίων 

και του αντικειμένου της κάθε μελέτης που θα εκπονηθεί 

και ακριβής προσδιορισμός των παραδοτέων, με επάρκεια 

τόσο των παρουσιαζόμενων δραστηριοτήτων, που 

καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των μελετών όσο και των 

εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής της μελέτης, που 

επαρκούν πλήρως για την έντεχνη εκπόνησή τους. Διαθέτει 

το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, που εφαρμόζει 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015)και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015), καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό 

και λογισμικό για την άρτια εκπόνηση της μελέτης. 

Πολύ καλή ανάλυση του χρονοδιαγράμματος γενικά σε 

συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στον 

Φάκελο της Σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των 

απαιτούμενων μελετών έχει συνταχθεί από τον 

προσφέροντα λαμβάνοντας υπόψη την αλληλουχία των 

                  100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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προδιαγραφόμενων βάσει προκήρυξης μελετών 

επεξηγώντας παράλληλα τα στάδια των επιμέρους 

μελετών. 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ3 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Πολύ καλή οργάνωση του μελετητικού σχήματος με σαφή 

καθορισμό των καθηκόντων και επάρκεια της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης. Πολύ καλός βαθμός 

συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης που 

τεκμαίρεται από πολλές πρότερες συνεργασίες μεταξύ των 

στελεχών της ομάδας μελέτης σε συναφείς και μη μελέτες 

100 

 

 

ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε. 

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ1 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Ικανοποιητική  εκτίμηση του αντικειμένου της μελέτης 

χωρίς  αναλυτική περιγραφή του ανά κατηγορία μελέτης. 

Επαρκής σχολιασμός του αντικειμένου χωρίς επισήμανση 

ιδιαίτερων προβλημάτων κατά την εκπόνηση των μελετών 

και τρόπων αντιμετώπισής τους.  Παραθέτει αναλυτική 

περιγραφή των γενικών αλλά και των ειδικών 

κατευθύνσεων, βάσει των οποίων θα εκπονηθούν οι 

μελέτες. 

80 
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Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ2 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Καλή έκθεση μεθοδολογίας με ανάλυση των σταδίων και 

του αντικειμένου της κάθε μελέτης που θα εκπονηθεί, 

ικανοποιητική  παρουσίαση  δραστηριοτήτων εκπόνησης 

των μελετών και των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

των μελετών. Δεν γίνεται αναφορά σε αντίστοιχες 

συμβάσεις που εφαρμόστηκε επιτυχώς η μεθοδολογία 

αυτή. Διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, 

που  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015) και μία εταιρεία που συμμετέχει 

στο σχήμα διαθέτει    Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015). Δεν γίνεται 

καμία αναφορά σε διατιθέμενο εξοπλισμό και λογισμικό. 

Το χρονοδιάγραμμα είναι απαράδεκτο καθώς αφορά άλλη 

μελέτη. 

50 

  

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ3 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Καλή οργάνωση του μελετητικού σχήματος με σαφή 

καθορισμό των καθηκόντων και επάρκεια της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης. Ικανοποιητικός  βαθμός 

συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης που 

τεκμαίρεται από μερικές πρότερες συνεργασίες μεταξύ των 

στελεχών της ομάδας μελέτης σε συναφείς και μη μελέτες 

85 

 

"ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη 

Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma μελετών Α.Ε." 

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ1 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Πληρέστατη εκτίμηση του αντικειμένου της μελέτης και 

αναλυτική περιγραφή του ανά κατηγορία μελέτης.  

Πληρέστατη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης 

(περιλαμβάνεται και φωτογραφική τεκμηρίωση της 

περιοχής μελέτης), πλήρης εντοπισμός των  κρίσιμων 

θεμάτων υλοποίησης της σύμβασης και  των προβλημάτων 

που μπορούν να εμφανισθούν κατά την εκπόνηση των 

μελετών και έχει προτείνει αποτελεσματικούς τρόπους 

αντιμετώπισής τους.  Παραθέτει αναλυτική περιγραφή των 

100 
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γενικών αλλά και των ειδικών κατευθύνσεων, βάσει των 

οποίων θα εκπονηθούν οι μελέτες. 

 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ2 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Πολύ καλή έκθεση μεθοδολογίας με ανάλυση των σταδίων 

και του αντικειμένου της κάθε μελέτης που θα εκπονηθεί, 

με επάρκεια τόσο των παρουσιαζόμενων δραστηριοτήτων, 

που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των μελετών όσο 

και των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής της μελέτης, 

που επαρκούν πλήρως για την έντεχνη εκπόνησή τους. 

Επίσης γίνεται αναφορά σε αντίστοιχες συμβάσεις που 

εφαρμόστηκε επιτυχώς η μεθοδολογία αυτή. Διαθέτει το 

κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, η εταιρεία εφαρμόζει 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015),  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015) και Σύστημα Διαχείρισης κατά 

DIN ISO 45001:2018, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό και 

λογισμικό για την άρτια εκπόνηση της μελέτης. 

Πολύ καλή ανάλυση του χρονοδιαγράμματος γενικά σε 

συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στον 

Φάκελο της Σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των 

απαιτούμενων μελετών έχει συνταχθεί από τον 

προσφέροντα λαμβάνοντας υπόψη την αλληλουχία των 

προδιαγραφόμενων βάσει προκήρυξης μελετών.  

100 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ3 

 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Πολύ καλή οργάνωση του μελετητικού σχήματος με σαφή 

καθορισμό των καθηκόντων και επάρκεια της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης. Πολύ καλός βαθμός 

συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης που 

τεκμαίρεται από πολλές πρότερες συνεργασίες μεταξύ των 

στελεχών της ομάδας μελέτης σε συναφείς και μη μελέτες 

100 

 

Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ1 
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Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Ικανοποιητική  εκτίμηση του αντικειμένου της μελέτης 

χωρίς  αναλυτική περιγραφή του ανά κατηγορία μελέτης. 

Επαρκής σχολιασμός του αντικειμένου χωρίς επισήμανση 

ιδιαίτερων προβλημάτων κατά την εκπόνηση των μελετών 

και τρόπων αντιμετώπισής τους.  Παραθέτει αναλυτική 

περιγραφή των γενικών αλλά και των ειδικών 

κατευθύνσεων, βάσει των οποίων θα εκπονηθούν οι 

μελέτες. 

80 

 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ2 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Γενική έκθεση μεθοδολογίας, γενική παρουσίαση των 

σταδίων και του αντικειμένου της κάθε μελέτης που θα 

εκπονηθεί που κυρίως αφορά τον προσδιορισμό των 

παραδοτέων, γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων για 

την εκπόνηση της μελέτης και των εσωτερικών διαδικασιών 

παραγωγής της μελέτης. Δεν προσδιορίζεται ο 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διαθέτει ενώ προσδιορίζεται 

το διατιθέμενο λογισμικό, το οποίο δεν είναι εξιδεικευμένο 

σε υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. 

Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος σε συμφωνία με το 

χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στον Φάκελο της 

Σύμβασης.  

80 

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ3 

Αξιολόγηση Βαθμολογία 

Καλή οργάνωση του μελετητικού σχήματος με σαφή 

καθορισμό των καθηκόντων και επάρκεια της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης. Ικανοποιητικός  βαθμός 

συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης που 

τεκμαίρεται από μερικές πρότερες συνεργασίες μεταξύ των 

στελεχών της ομάδας μελέτης κυρίως σε μη  συναφείς 

μελέτες 

80 

 

Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων: 1. «ΕΝΩΣΗ 

ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ: "ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ"», 2.  «ΣΙΓΜΑ - 

Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" 

sigma μελετών Α.Ε."» και 3. «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: ¨ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ 

ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨» κρίνονται παραδεκτές, δεδομένου ότι οι βαθμολογίες των επί 

μέρους κριτηρίων, Κ1, Κ2 και Κ3  είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες, δηλαδή 

άνω των 60 μονάδων για έκαστο κριτήριο, ενώ η Τεχνική Προσφορά της διαγωνιζόμενης 

ένωσης «ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε.» κρίνεται απαράδεκτη καθώς η βαθμολογία 

του κριτηρίου Κ2 είναι μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη, δηλαδή 50<60 μονάδων.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση και κατάταξη των παραδεκτών 

Φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων, με τα προαναφερθέντα κριτήρια και 

υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της Διακήρυξης, που 

έχει ως εξής:  

«Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων  αξιολόγησης 

εκφρασμένων σε ποσοστό επί τοις εκατό ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση 

και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας 

«Κν» είναι η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης  

U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1 

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

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε TΠ = 70% .  

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του 

άρθρου 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας». 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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α/α/α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 1ο Κριτήριο Τεχν. 
Προσφ.   

2ο Κριτήριο Τεχν. 
Προσφ.   

3ο Κριτήριο Τεχν. 
Προσφ.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ1 σ1=0,30 Κ1*σ1 Κ2 Σ2=0,40 Κ2*σ2 Κ3 Σ3=0,30 Κ3*σ3 ΤΠ= σ1*Κ1 + 

σ2*Κ2+σ3*Κ3 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. 

ΦΟΡΕΩΝ: 

"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΤΟΥ ΗΛΙΑ – 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ" 

100 0,30 30 100 0,40 40 100 0,30 30 100 

2 «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο 

Τεχνικών 

Περιβαλλοντικών και 

Υποστηρικτικών 

Μελετών Ανώνυμη 

Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma 

100 0,30 30 100 0,40 40 100 0,30 30 100 
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μελετών Α.Ε."» 

3 «Σύμπραξη Γραφείων 

Μελετών: 

¨ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ 

ΚΟΣΜΑΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨» 

80 0,30 24 80 0,40 32 80 0,30 24 80 

      

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α/α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ: "ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. – ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ" 

100 

2 «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και 100 
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Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" 

sigma μελετών Α.Ε."» 

3 «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: ¨ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨» 

80 
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9. Παράλληλα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων από τους φορείς που φέρονται 

να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού έθεσε υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής τα κάτωθι 

έγγραφα : 

 Τις αριθμ. V/157478/22.02.2023, V/157480/22.02.2023, V/157481/22.02.2023, 
V/157484/22.02.2023  και V/157486/22.02.2023 βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικής 
επιστολής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. των υποβληθεισών από την ένωση οικονομικών φορέων 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ: "ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ" εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

 Την αριθμ. V/157472/22.02.2023 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε της υποβληθείσας  από την εταιρεία «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών 
Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma 
μελετών Α.Ε."» εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Τις αριθμ. V/157475/22.02.2023, V/157476/22.02.2023 και  V/157477/22.02.2023 
βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. των υποβληθεισών 
από την ένωση οικονομικών φορέων «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 
¨ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨» εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής. 

 Τις αριθμ. V/157487/22.02.2023, V/157488/22.02.2023 και  V/157489/22.02.2023 
βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. των υποβληθεισών 
από την ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' 
Α.Ε.» εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

Εισηγείται ομόφωνα 

 

1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η ένωση οικονομικών φορέων 
"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ"  με 
αριθμό συστήματος 280007, για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως προκύπτει από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν 
πρακτικό, με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 100. 
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2. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών 
Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma 
μελετών Α.Ε."»  με αριθμό συστήματος 279973, για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως προκύπτει από όσα περιλαμβάνονται 
στο παρόν πρακτικό, με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 100. 

3. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 
¨ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨»  με αριθμό συστήματος 280047, 
για το λόγο ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως 
προκύπτει από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν πρακτικό, με συνολική βαθμολογία 
Τεχνικής Προσφοράς 80. 

4. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε η ένωση οικονομικών φορέων 
«ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε.»  με αριθμό συστήματος 279643, , 
καθώς κρίθηκε απαράδεκτη, όπως προκύπτει από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν 
πρακτικό.  
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, να διαβιβάσει το 

παρόν Πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή για τις περεταίρω ενέργειες.  

 Άμφισσα   08-03-2023  

 Η ΕΠ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ 

             

  

 

 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
 

 

 

2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

 

"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ – 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

– ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΣΙΜΟΥ" 

Υποβλήθηκαν 2  αρχεία (zip) με όνομα 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αντίστοιχα και τα 

αρχεία του συστήματος:  δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τεχνική προσφορά, μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνονται : 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα 
«"ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα 
«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» 

  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα 
«ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ» 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό 
Φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ» 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα 
«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΣΙΜΟΥ» 

 Πέντε (5) Εγγυητικές Επιστολές 
συμμετοχής ΤΜΕΔΕ 

 Τέσσερις (4) Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 ένα  (1) αρχείο Τεχνικής Προσφοράς 

2 «ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών 

Περιβαλλοντικών και 

Υποστηρικτικών Μελετών Ανώνυμη 

Εταιρεία" - Δ.Τ.:" sigma μελετών 

Α.Ε."» 

Υποβλήθηκαν 9  αρχεία, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται : 

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) της εταιρείας 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 Πιστ_ Συνοχής 

 Φωτο 

 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

 Αρχείο συστήματος: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Αρχείο συστήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 

¨ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Υποβλήθηκαν 19  αρχεία, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνονται : 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ¨»   

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα 
«ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ» 

  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) για τον Οικονομικό Φορέα 
«ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 

 Τρείς (3) εγγυητικές συμμετοχής 

 Τέσσερις (4) Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 Αίτηση συμμετοχής 

 ‘Έξι (6) αρχεία που αφορούν την Τεχνική 
Προσφορά 

 Αρχείο συστήματος: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Αρχείο συστήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

4 «ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε - ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

''ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε.» 

Υποβλήθηκαν 9  αρχεία, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται : 

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) του οικονομικού φορέα ΜΑΛΙΩΚΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) του οικονομικού φορέα ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) του οικονομικού φορέα ''ΕΥΡΩΤΕΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' Α.Ε  

 Τρείς (3) Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

 Αρχείο Τεχνικής Προσφοράς 

 Αρχείο συστήματος: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Αρχείο συστήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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8. 
Έγκριση πρακτικού της μελέτης με τίτλο  «Μελέτες ωρίμανσης κατασκευής του εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης  των οικισμών Μοναστηρίου και Προσηλίου της Κοινότητας Προσηλίου 
του Δήμου Δελφών».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
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9. 
Έγκριση και παραλαβή 1ου, 2ου και 3ου Παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Μ. 07/2021». 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.: α) Η από 08-08-2022 (α.π. Δ.Δελφών 16759/08-08-2022) αίτηση υποβολής του 1ου και 

2ου παραδοτέου, 

β) Η από 13-10-2022 (α.π. Δ.Δελφών 22463/14-10-2022) αίτηση υποβολής του 3ου 

παραδοτέου, 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016), όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης της 
μελέτης και ειδικότερα τα άρθρα 183, 183Α και 189 αυτού, 

2. το Π.Δ. 171/1987 «Έργα ΟΤΑ. Όργανα, διαδικασίες, ποσά κλπ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

3. Τη μελέτη με Α.Μ.: 07/2021 και τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», που συνέταξε η ΔΤΥ,   

4. Την από 24.05.2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, 
που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC 008648191 2021-05-24, 

5. Την αρ.161/06.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ95Ω9Θ-Ζ3Λ) απόφαση της Ο.Ε., με την οποία κατακυρώθηκε 
η σύμβαση της μελέτης  στην στην εταιρεία «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting, που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 1,00 %, 

6. Tην υπ’αρ. πρωτ. 11833/14.6.2022 σύμβαση (22SYMV01075013 2022-06-16) της μελέτης με 
τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ 
Δήμου Δελφών και της εταιρείας «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ 
με δ.τ. ΜΣΜ Consulting», ποσού 34.022,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 

7. Τον συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου που ανέρχεται σε 
δώδεκα (12) μήνες (χρόνος αμιγώς μελετητικού αντικειμένου), χωρίς τους χρόνους  
διαβούλευσης και εγκρίσεων των επιμέρους μελετών. 

8. Το αντικείμενο της σύμβασης, που αφορά την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) του Δήμου Δελφών. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο αποσκοπεί να 
συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά 
των αγαθών μέσα στον αστικό και περιαστικό ιστό με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 
με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Το ΣΒΑΚ έχει ως στόχο την υποστήριξη και καθοδήγηση του Δήμου: 

α) στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. 

β) στη δημόσια πρόσκληση, εγγράφως και μέσω της ιστοσελίδας του, των ενδιαφερόμενων 

για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων, 

γ) στη σύνθεση του δικτύου φορέων, 

δ) στην κατάρτιση και υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής, 

ε) στη δημιουργία ιστοσελίδας για το υπό κατάρτιση Σ.Β.Α.Κ., στην οποία και θα 

υποβάλλονται οι απόψεις των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών, 
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στ) στην υποβολή της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. (Φάσεις και Στάδια) με τα απαιτούμενα 

ηλεκτρονικά αρχεία της στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών προς εξέτασή της, 

ζ) στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης, με τα επιλεγέντα μέτρα, τα σχέδια αποτύπωσης και 

τους χάρτες των επιλεγέντων μέτρων παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ., όπου κρίνει η ομάδα 

εργασίας ότι απαιτούνται για την καλύτερη αποτύπωση αυτών, τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους 

φορείς υλοποίησης και έγκρισης τη συσχέτιση των μέτρων με υφιστάμενα επιχειρησιακά ή 

στρατηγικά σχέδια, καθώς και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

μέτρων του Σ.Β.Α.Κ., με δείκτες παρακολούθησης για κάθε μέτρο. 

η) στην υποβολή του σχεδίου δράσης και των εκθέσεων προόδου, στους αναφερόμενους στο 

στάδιο 5 του άρθρου 7 του ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40 Α’/16-3-2021) φορείς και στο Τμήμα 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Το Σ.Β.Α.Κ. καταρτίζεται με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας, εξισορροπώντας τις ανάγκες 

κοινωνικής ισότητας, οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας, στο πλαίσιο 

ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου. 

Τα απαιτούμενα πτυχία μελετών είναι τα εξής: 

- Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακές (Κατηγορία 10), 

9. Τα υπό έγκριση 1ο, 2ο, 3ο παραδοτέα αφορούν: 

 Το 1ο Παραδοτέο αφορά στη Φάση Α’ (Φάση Προετοιμασίας ΣΒΑΚ). Η Φάση Α΄ περιλαμβάνει 
τη συγκρότηση ομάδας εργασίας και τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας για την 
ανάρτηση του ΣΒΑΚ, των απόψεων των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων 
(http://delfoi.sbak.gr) . Επίσης, περιλαμβάνει τη συγκρότηση Δικτύου Φορέων από τον 
φορέα εκπόνησης, καθώς και τη συλλογή παλαιότερων μελετών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο που επηρεάζουν την περιοχή παρέμβασης σχετικά με ζητήματα 
κινητικότητας. 

 Το 2ο Παραδοτέο αφορά στη Φάση Β’ (Φάση Ανάπτυξης ΣΒΑΚ) και συγκεκριμένα στο Στάδιο 
1 «Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ» και στο Στάδιο 2 «Ανάλυση 
Υφιστάμενης Κατάστασης και Κατάρτιση Σεναρίων». Κατά το Στάδιο 1 & 2 της Φάσης Β΄ η 
ομάδα εργασίας αναπτύσσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΣΒΑΚ και το Σχέδιο 
Συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων. Στη συνέχεια, υλοποιείται η ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, με τη συλλογή δεδομένων και τον προσδιορισμό των 
προβλημάτων του συστήματος των Μεταφορών. Η συλλογή υφιστάμενων στοιχείων 
κυκλοφορίας, στάθμευσης, εξυπηρέτησης των μετακινήσεων, κλπ, γίνεται από υπάρχουσες 
σχετικές μελέτες, από μετρήσεις, έρευνες, κλπ. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι εντάξεις νέων 
περιοχών σε τυχόν Σχέδια Πόλης, καθώς και οι νέοι πόλοι γένεσης και έλξης μετακινήσεων. 
Επιπλέον, διαμορφώνονται και μελετώνται εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα στην 

περιοχή παρέμβασης. 

Μελετώνται από τον Ανάδοχο εναλλακτικά σενάρια με έμφαση: 

 στην αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ 
 στον προσδιορισμό/ σχεδιασμό διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων μορφών 
μετακίνησης 
 στον προσδιορισμό/ σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας 
 στη διαχείριση της στάθμευσης και στα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης. 
Τέλος, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια από τον Ανάδοχο και για τους λοιπούς τομείς που 

συνθέτουν τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. 

 Το 3ο Παραδοτέο αφορά στο Στάδιο 3 (Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, 
Προτεραιοτήτων και Στόχων) της Φάσης Β΄ (Φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ). Το Στάδιο 3 της 
Φάσης Β΄ περιλαμβάνει το αρχικό όραμα και τις προτεραιότητες του ΣΒΑΚ, τα οποία 

http://delfoi.sbak.gr/
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αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα εκπόνησης προς διαβούλευση. Η ομάδα εργασίας 
σε συνεργασία με το Δίκτυο Φορέων εξετάζει το σύνολο των σχολίων και απόψεων, 
περιλαμβανομένων και όσων έχουν υποβληθεί κατά τη Φάση Β' - Στάδιο 2, προκειμένου να 
διατυπωθεί το τελικό όραμα, οι προτεραιότητες και οι στόχοι του ΣΒΑΚ. 

10. Το από 05.07.2022 εγκεκριμένο συνολικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, 
11. Τα ‘α’ και ‘β’ σχετικά αιτήματα του αναδόχου, με τα οποία υπέβαλε τα 1ο,2ο παραδοτέο και 

3ο παραδοτέο αντίστοιχα, της συνολικής μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», 

12. Τον έλεγχο των υποβαλλόμενων παραδοτέων και την θεώρησή τους από την υπηρεσία μας 
στις 14-09-2022 και 18-11-2022 αντίστοιχα, καθώς υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και πληρούν 
τα προβλεπόμενα στοιχεία για τη σύνταξη και υποβολή τους,   
    

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση και παραλαβή των: 

• 1ου Παραδοτέου «ΦΑΣΗ Α’: ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ» και 2ου Παραδοτέου 

«ΦΑΣΗ Β’: ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ/ Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του 

ΣΒΑΚ + Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων»,  

• 3ου Παραδοτέου ««ΦΑΣΗ Β’: ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ/ Στάδιο 3: Ανάπτυξη και 

προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων», 

 

της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». 

………………………………………………………………………………… 
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10. 
Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης, επιμέρους μελέτης  της συνολικής 
μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-
08-2016), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία 
δημοπράτησης της μελέτης και ειδικότερα τα άρθρα 183, 183Α και 189 αυτού, 

2. το Π.Δ. 171/1987 «Έργα ΟΤΑ. Όργανα, διαδικασίες, ποσά κλπ», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

3. Τον φάκελο σύναψης σύμβασης με  Α.Μ.: 11/2021 και  τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ», που συνέταξε 
η ΔΤΥ,   

4. Την από 29.11.2021 Διακήρυξη που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και έλαβε ΑΔΑΜ 
21PROC00009624404 2021-11-29, 

5. Την αρ.385/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6Ο2ΤΩ9Θ-1Ω0) απόφαση της Ο.Ε., με την οποία 
κατακυρώθηκε η σύμβαση της μελέτης  στην Ένωση Οικονομικών Φορέων: 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΜΠΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ», με 
Α.Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 238574, που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης 
0,32 %, 

6. Tο υπ’αρ. πρωτ. 24131/04-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011542016 2022-11-04) 
συμφωνητικό για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, 

7. Το αντικείμενο της σύμβασης, που αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 
για την  χωροθέτηση Καταδυτικού Πάρκου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του 
Δήμου Δελφών και ειδικότερα των κάτωθι μελετών: 
- Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες  (Κατηγορία 01) 
- Οικονομικές Μελέτες  (Κατηγορία 03) 
- Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες  (Κατηγορία 09) 
- Μελέτες Λιμενικών Έργων (Κατηγορία 11) 
- Μελέτες Τοπογραφίας  (Κατηγορία 16) 
- Γεωτεχνικές Μελέτες  (Κατηγορία 21) 
- Περιβαλλοντικές Μελέτες  (Κατηγορία 27)  

8. Τον συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου που ανέρχεται 
σε οκτώ (8) μήνες, χωρίς τους χρόνους  διαβούλευσης και εγκρίσεων των επιμέρους 
μελετών.  

9. Το από 01.12.2022 εγκεκριμένο συνολικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, 
10. Το από 27.01.2023 αίτημα του αναδόχου, με το οποίο υπέβαλε την τοπογραφική 

μελέτη, της συνολικής μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ» (αρ. πρωτ. 
2094/30.01.2023), 

11. Τον έλεγχο της υποβαλλόμενης τοπογραφικής μελέτης και την θεώρησή της από την 
υπηρεσία μας την 09.02.2023, καθώς υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τα 
προβλεπόμενα στοιχεία για τη σύνταξη και υποβολή της,   
    

Εισηγούμαστε: 



42  

Την έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης, επιμέρους μελέτης  της 

συνολικής μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ». 

………………………………………………………………………. 
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11. 
Κατάρτιση ετήσιου Μνημονίου Συνεργασίας – Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών, φυσικών 
προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών Πολιτικής Προστασίας (εκχιονισμοί – καταπτώσεις – κατολισθήσεις – 
πλημμυρικά φαινόμενα – σεισμοί και πυρκαγιές) έτους 2023.  
(Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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………………………………………………………………  
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12. 
Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Δελφών  εκτός των διοικητικών 
ορίων. 
 (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
 
1) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 
 Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 του Ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της 
Αυτοδιοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις »,όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν.4368/2016 (Α΄21) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις .  
3. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου 
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β΄).  
4. Τις διατάξεις του άρθ. 47 «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών από 
Αυτοκινήτων υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού» του Ν. 4250/2014 
(Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/Α).  
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεώσεις των οδηγών 
κρατικών αυτοκινήτων».  
6. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α’/2014.  
7. Το άρθρο 55 του Ν. 5003/2022 ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022  
8. Το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δελφών.  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Εγκρίνουμε την κίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7918 φορτηγό ανατρεπόμενο του 
Δήμου Δελφών (IVECO) στη Λαμία, στο ΚΙΦΑ ΛΑΜΙΑΣ - ΙΜΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙΦΑ 
ΕΠΕ,  Θέση Κουτσοπλάτανος, Λαμία - Νέα Άμπλιανη στις 07/03/2023, ημέρα Τρίτη με 
επιστροφή αυθημερόν, με οδηγό τον Αθανάσιο Μαμαρέλη ΔΕ Οδηγών. Η κατεπείγουσα 
μετακίνηση πραγματοποιείται προκειμένου να παραλάβουμε σωλήνες αποχέτευσης για τις 
ανάγκες του Δήμου Δελφών . 
Το προαναφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο κατά τις κινήσεις του με τα νόμιμα 
συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας). 
 
……………………………………………………………… 
 
2) 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 
 Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 του Ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της 
Αυτοδιοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις »,όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν.4368/2016 (Α΄21) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις .  
3. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου 
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β΄).  
4. Τις διατάξεις του άρθ. 47 «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών από 
Αυτοκινήτων υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού» του Ν. 4250/2014 
(Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/Α).  
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεώσεις των οδηγών 
κρατικών αυτοκινήτων».  
6. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α’/2014.  
7. Το άρθρο 55 του Ν. 5003/2022 ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022  
8. Το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δελφών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την κίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7918 φορτηγό ανατρεπόμενο του 
Δήμου Δελφών (IVECO) στον Πειραιά, στην BIOTECH-M. Χατζηπέτρος Ν. Παπαθανασίου ΟΕ, 
Παπαστράτου 5,στις 02/03/2023, ημέρα Πέμπτη με επιστροφή αυθημερόν, με οδηγό τον 
Ευστάθιο Λαϊνη  ΔΕ Οδηγών. Η κατεπείγουσα μετακίνηση πραγματοποιείται προκειμένου να 
παραλάβουμε το μηχάνημα, διαχωριστής υγρών-στερεών, του Δήμου Δελφών. 

Το προαναφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο κατά τις κινήσεις του με τα νόμιμα 
συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας). 
………………………………………………………………………………. 
 
3) 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 
 Έχοντας υπόψη:  
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1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 του Ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της 
Αυτοδιοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις »,όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν.4368/2016 (Α΄21) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις .  
3. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου 
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β΄).  
4. Τις διατάξεις του άρθ. 47 «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών από 
Αυτοκινήτων υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού» του Ν. 4250/2014 
(Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/Α).  
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεώσεις των οδηγών 
κρατικών αυτοκινήτων».  
6. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α’/2014.  
7. Το άρθρο 55 του Ν. 5003/2022 ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022  
8. Το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δελφών.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την κίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7918 φορτηγό ανατρεπόμενο του 

Δήμου Δελφών (IVECO) στην Αθήνα, στο Στρατόπεδο Καποτά, Φλύας, Αχαρνές, στις 

21/2/2023, ημέρα Τρίτη με επιστροφή αυθημερόν, με οδηγό τον Ιωάννη Δρούγκα ΔΕ 

Οδηγών. Η κατεπείγουσα μετακίνηση πραγματοποιείται προκειμένου να μεταφέρουμε 

ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμοπλήκτους της Τουρκίας . 

Το προαναφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο κατά τις κινήσεις του με τα νόμιμα 
συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας). 
……………………………………………………………………… 
 
4) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 του Ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της 
Αυτοδιοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις »,όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν.4368/2016 (Α΄21) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις .  
3. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου 
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β΄).  
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4. Τις διατάξεις του άρθ. 47 «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών από 
Αυτοκινήτων υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού» του Ν. 4250/2014 
(Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/Α).  
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεώσεις των οδηγών 
κρατικών αυτοκινήτων».  
6. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α’/2014.  
7. Το άρθρο 55 του Ν. 5003/2022 ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022  
8. Το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δελφών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την κίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1630 φορτηγό κλειστό  του 
Δήμου Δελφών (MERCEDES) στην Αθήνα, στο Στρατόπεδο Καποτά, Φλύας, Αχαρνές, στις 
22/02/2023, ημέρα Τετάρτη με επιστροφή αυθημερόν, με οδηγό τον Παναγιώτη Αθανασίου  
ΔΕ Οδηγών. Η κατεπείγουσα μετακίνηση πραγματοποιείται προκειμένου να μεταφέρουμε 
ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμοπλήκτους της Τουρκίας . 
Το προαναφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο κατά τις κινήσεις του με τα νόμιμα 
συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας). 
………………………………………………………………………… 
 
 
5) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 
 Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 του Ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της 
Αυτοδιοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις »,όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν.4368/2016 (Α΄21) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις .  
3. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου 
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β΄).  
4. Τις διατάξεις του άρθ. 47 «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών από 
Αυτοκινήτων υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού» του Ν. 4250/2014 
(Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/Α).  
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεώσεις των οδηγών 
κρατικών αυτοκινήτων».  
6. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α’/2014.  
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7. Το άρθρο 55 του Ν. 5003/2022 ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022  
8. Το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δελφών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Εγκρίνουμε την κίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7918 φορτηγό ανατρεπόμενο του 

Δήμου Δελφών (IVECO) στην Αθήνα, στο Στρατόπεδο Καποτά, Φλύας, Αχαρνές, στις 

22/02/2023, ημέρα Τετάρτη με επιστροφή αυθημερόν, με οδηγό τον Αθανάσιο Μαμαρέλη  

ΔΕ Οδηγών. Η κατεπείγουσα μετακίνηση πραγματοποιείται προκειμένου να μεταφέρουμε 

ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμοπλήκτους της Τουρκίας . 

Το προαναφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο κατά τις κινήσεις του με τα νόμιμα 
συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας). 
…………………………………………………………… 
 
6)  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 του Ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της 
Αυτοδιοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις »,όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν.4368/2016 (Α΄21) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις .  
3. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-01-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου 
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β΄).  
4. Τις διατάξεις του άρθ. 47 «Οδήγηση και έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών από 
Αυτοκινήτων υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού» του Ν. 4250/2014 
(Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. 27/Α).  
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεώσεις των οδηγών 
κρατικών αυτοκινήτων».  
6. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α’/2014.  
7. Το άρθρο 55 του Ν. 5003/2022 ΦΕΚ 230/τ.Α'/14-12-2022 , 
8. Αντίγραφο της αριθμ. 645/52368/19-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ ΒΙΦΧΟΡ10-ΜΨΦ) 
Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
«Εξαίρεση από την απόσυρση επιβατικών οχημάτων». 
9. Το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δελφών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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Εγκρίνουμε την κίνηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7948 επιβατικού οχήματος 

Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Δελφών (HUNDAI MOTOR C MATRIX ) στη 

Λαμία στις 10/03/2023, ημέρα Παρασκευή με επιστροφή αυθημερόν, με οδηγό το  Γκούλτα 

Λάμπρο υπάλληλο του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» λαμβανομένης υπόψη της με 

αριθ. πρωτ. 2273/31-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΖΑΩ9Θ-ΤΧ2) Απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κατ΄ 

εξαίρεσης άδειας οδήγησης του συγκεκριμένου οχήματος. Η κατεπείγουσα μετακίνηση θα 

γίνει προκειμένου να διεκπεραιωθούν υποθέσεις του προγράμματος , στο ΚΕΠΑ Λαμίας και 

ΕΦΚΑ Λαμίας , Θερμοπυλών 72,  

Το προαναφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο κατά τις κινήσεις του με τα νόμιμα 

συνοδευτικά έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας). 
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13. 
Ορισμοί δικηγόρων – συμβολαιογράφων – αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά 
θέματα. 
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Ο.Ε.). 
 

Α) 
 

     ΘΕΜΑ: Ανάληψη Υποχρέωσης και Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση και τη σύνταξη 
υπομνήματος κατά την συζήτηση της  με αριθμό κατάθεσης προσφυγής ΠΡ24/03-02-2020 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Λιβαδειάς κατά την δικάσιμο της 16ης-3ου-2023 
ημέρα Πέμπτη με αριθμό εκθέματος 18, στρεφομένης κατά της υπ’ αριθμόν 178671/413/28-
8-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος περί επιβολής 
προστίμου  ποσού 3.500,00 ευρώ για τη θέση "ΚΕΦΑΛΗ" της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του 
Δήμου Δελφών για αποδιδόμενη ρύπανση περιβάλλοντος. 

 
 
   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

     1) Η με αριθ. πρωτ. 178671/413/28-8-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος που έλαβε αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 18265/06-09-2019 με θέμα «Επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Δελφών για ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη 
διάθεση στερεών αποβλήτων στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» της Δ.Ε. Ιτέας Δήμου Δελφών Π.Ε. 
Φωκίδος», με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Δελφών χρηματική ποινή (πρόστιμο) 
3.500,00€ εισπρακτέο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ 

   2)  Η  με αριθμό 243/2019 με ΑΔΑ 9ΗΠΘΩ9Θ-Δ74  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του 
Δήμου Δελφών με την  οποία ο Δικηγόρος Ιωάννης Π. Καραμπάσης Δ.Σ. Άμφισσας ορίστηκε 
για την σύνταξη και την κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (ίδετε σχετικό 3)     

     3)  Η με αριθμό κατάθεσης ΠΡ24/03-02-2020 ασκηθείσα Προσφυγή από τον Δικηγόρο Ιωάννη 
Καραμπάση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας  

     4) Η υπ' αριθμόν ΚΛ942/2022 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς δυνάμει της 
οποίας η ανωτέρω προσφυγή προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς,  κατά την δικάσιμο της 16ης-3ου-2023 ημέρα Πέμπτη με αριθμό 
εκθέματος 18, καθώς παραπέμφθηκε αρμοδίως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς από 
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας με την απόφαση 2Α/10221 /2020 
5) Το από 02-03-2023 e-mail που απέστειλε στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών ο Δικηγόρος 
Άμφισσας Ιωάννης Καραμπάσης για τον ορισμό του στην ανωτέρω υπόθεση, το οποίο έλαβε 
αριθμό πρωτοκόλλου 5051/06-03-2023. 

**************************** 
 

Α. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω έγγραφα και δεδομένου ότι με προγενέστερη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σχετ.2) ο χειρισμός της αυτής υπόθεσης (αναφορικά 
με την άσκηση της προσφυγής σχετ.3) δηλαδή άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης 
επιβολής προστίμου από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στο Δήμο 
Δελφών για παλαιότερη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στη θέση 
«ΚΕΦΑΛΗ» της Δ.Ε. Ιτέας, είχε ανατεθεί στον δικηγόρο Αμφίσσης Ιωάννη Καραμπάση.  
Επειδή η έκβαση της εν λόγω προσφυγής είναι εξ αντικειμένου σημαντική για τα συμφέροντα 
του Δήμου Δελφών, καθώς θα δημιουργήσει δικαστικό προηγούμενο για συναφείς ή όμοιες 
περιπτώσεις  
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Β.- Εισηγούμαι, λόγω ύπαρξης προθεσμιών την λήψη σχετικής απόφασης από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών για την παράσταση και την σύνταξη υπομνήματος 
στο πλαίσιο της ανωτέρω προσφυγής  και την  συνέχιση της εκπροσώπησης του Δήμου 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για την παραπάνω περιγραφόμενη 
υπόθεση, στον δικηγόρο του Δ.Σ. Αμφίσσης κ. Ιωάννη Καραμπάση, ο οποίος έχει χειριστεί 
την εν λόγω υπόθεση, έχει δε εμπειρία σε ανάληψη σχετικών υποθέσεων Ο.Τ.Α., ενώ έχει 
υπάρξει κατά το παρελθόν και πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Δελφών σε όμοια 
υπόθεση με τους ιδίους  διαδίκους .  
Περαιτέρω,  ο έμμισθος δικηγόρος του Δήμου Δελφών αδυνατώ να εκπροσωπήσω  τον Δήμο 
Δελφών για την εν λόγω υπόθεση, λόγω φόρτου εργασίας για υποθέσεις του Δήμου μας το 
συγκεκριμένο διάστημα, της συνεχούς ροής ερωτημάτων, γνωμοδοτήσεων, υποστήριξης, 
παραστάσεων που αντιστοιχούν στην υπηρεσία μας της ιδιαιτερότητας και βαρύτητας της 
υποθέσεως, απαιτεί εκ μέρους του δικηγόρου  υπεράσπισης εξειδίκευση στο Διοικητικό 
Δίκαιο σχετική  εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν στα εν λόγω ζητήματα. 
Επίσης, η εν λόγω υπόθεση λόγω της ιδιαιτερότητάς της είναι εξ αντικειμένου ιδιαίτερα 
σημαντική για τον Δήμο, Δελφών. 
 
-Εισηγούμαι, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την 
ανάθεση της παροχής νομικής υποστήριξης  και εκπροσώπησης του Δήμου Δελφών στην 
ανωτέρω προσφυγή τον Ιωάννη Καραμπάση Δικηγόρο του Δ.Σ. Άμφισσας με Α.Μ. 67.  
 
Γ. Αναφορικά, τέλος, με τον καθορισμό αμοιβής για τον πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού 
ληφθούν υπόψη:  
 1. Η αξία του γραμματίου προκαταβολής αμοιβής για την παράσταση ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και για την σύνταξη του υπομνήματος 
άσκηση της προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας 149,00€ 
(παράσταση 64,00€ + υπόμνημα 85,00€) που θα προσκομιστεί υποχρεωτικά από τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο. 
 2. Η αναγκαία εξωδικαστική προετοιμασία για την κατάρτιση του φακέλου, λήψη 
αντιγράφων σχετικών εγγράφων, για μετάβαση στην έδρα του δικαστηρίου στην Λιβαδειά, 
απαιτεί εργασία τουλάχιστον δύο (2) ωρών, (μελέτη φακέλου, συγκέντρωση απαιτούμενου 
υλικού όπως νομολογία, μετάβαση σε δικαστήριο που απέχει μετά της επιστροφής 
τουλάχιστον 2 ώρες από την Άμφισσα , κλπ, {2 Χ 80 ευρώ (ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα για 
παροχή συμβουλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων) = 160,00 €}. 
 3. Η συνολική αμοιβή δεν μπορεί λοιπόν να είναι κατώτερη των 309,00 €, (χωρίς να 
περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ 24%). 
 4. Συνολικά για την παράσταση προς συζήτηση, την σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος της 
εν λόγω προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο και την απαιτούμενη προετοιμασία του 
πληρεξουσίου Δικηγόρου η δαπάνη μαζί με το ΦΠΑ πρέπει να καθοριστεί σε (309,00+74,16€ 
=) 383,16 € ευρώ.  
Επισημαίνεται ότι η λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι 
επείγουσα λόγω προσδιορισθείσας δικασίμου προσφυγής κατά την δικάσιμο της 16-03-
2023. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Β) 
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     ΘΕΜΑ: Ανάληψη Υποχρέωσης και Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση και τη σύνταξη 
υπομνήματος κατά την συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης προσφυγής ΠΡ26/03-02-
2020 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Λιβαδειάς κατά την δικάσιμο της 16ης-3ου-
2023 ημέρα Πέμπτη με αριθμό εκθέματος 17, στρεφομένης κατά της υπ’ αριθμόν 
178667/412/04-09-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος περί επιβολής προστίμου ποσού 1.200,0 ευρώ για τη θέση "ΣΦΑΓΕΙΑ" της 
Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού του Δήμου Δελφών για αποδιδόμενη ρύπανση 
περιβάλλοντος 

 
 
      ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

1) Η με αριθ. πρωτ. 178667/412/04-09-2019  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος που έλαβε αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 18073/04-09-2019 με θέμα «Επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Δελφών για ανεξέλεγκτη απόρριψη και ανεξέλεγκτη 
διάθεση στερεών αποβλήτων στη θέση «ΣΦΑΓΕΙΑ» της Δ.Ε. Παρνασσού Δήμου Δελφών Π.Ε. 
Φωκίδος» , με την οποία επιβλήθηκε στο Δήμο Δελφών  επεβλήθη χρηματική ποινή 
(πρόστιμο) 1.200,00 € εισπρακτέο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ 

2) Η  με αριθμό 255/2019 με ΑΔΑ 63ΚΞΩ9Θ-ΒΙΡ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του 
Δήμου Δελφών με την οποία ο Δικηγόρος Ιωάννης Π. Καραμπάσης Δ.Σ. Άμφισσας  ορίστηκε 
για την σύνταξη και την κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λαμίας (ίδετε σχετικό 3)  

3) Η με αριθμό κατάθεσης ΠΡ26/03-02-2020 ασκηθείσα Προσφυγή από τον Δικηγόρο Ιωάννη 
Καραμπάση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας  

4) Η υπ' αριθμόν ΚΛ940/2022 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς  δυνάμει της 
οποίας η ανωτέρω προσφυγή προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς,  κατά την δικάσιμο της 16ης-3ου-2023 ημέρα Πέμπτη με αριθμό 
εκθέματος 18, καθώς παραπέμφθηκε αρμοδίως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς από 
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας με την απόφαση 2Α/10220 /2020  ,  

5) Το από 02-03-2023 e-mail που απέστειλε στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών ο Δικηγόρος 
Άμφισσας Ιωάννης Καραμπάσης για τον ορισμό του στην ανωτέρω υπόθεση, το οποίο έλαβε 
αριθμό πρωτοκόλλου 5051/06-03-2023.                            

**************************** 
Α.- Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω έγγραφα και δεδομένου ότι με την σχετ. 2 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής ο χειρισμός της αυτής υπόθεσης (αναφορικά με την άσκηση της 
προσφυγής σχετ.3) δηλαδή άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου 
από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στο Δήμο Δελφών για παλαιότερη 
απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στη θέση «ΣΦΑΓΕΙΑ» της Δ.Ε. 
Παρνασσού, είχε ανατεθεί στον δικηγόρο Αμφίσσης Ιωάννη Καραμπάση.  
 
Επειδή η έκβαση της εν λόγω προσφυγής είναι εξ αντικειμένου σημαντική για τα συμφέροντα 
του Δήμου Δελφών, καθώς θα δημιουργήσει δικαστικό προηγούμενο για συναφείς ή όμοιες 
περιπτώσεις  
 
 Β.-. Εισηγούμαι, λόγω ύπαρξης προθεσμιών την λήψη σχετικής απόφασης από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών για την παράσταση και την σύνταξη υπομνήματος 
στο πλαίσιο της ανωτέρω προσφυγής και την συνέχιση της εκπροσώπησης του Δήμου 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για την παραπάνω περιγραφόμενη 
υπόθεση, στον δικηγόρο του Δ.Σ. Αμφίσσης κ. Ιωάννη Καραμπάση, ο οποίος έχει χειριστεί 
την εν λόγω υπόθεση, έχει δε εμπειρία σε ανάληψη υποθέσεων Ο.Τ.Α., ενώ έχει υπάρξει κατά 
το παρελθόν και πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Δελφών σε όμοια υπόθεση με τους 
ιδίους  διαδίκους.  
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Περαιτέρω, ο έμμισθος δικηγόρος του Δήμου Δελφών αδυνατώ να εκπροσωπήσω τον Δήμο 
Δελφών για την εν λόγω υπόθεση, λόγω φόρτου εργασίας για υποθέσεις του Δήμου μας το 
συγκεκριμένο διάστημα, της συνεχούς ροής ερωτημάτων, γνωμοδοτήσεων, υποστήριξης, 
παραστάσεων που αντιστοιχούν στην υπηρεσία μας της ιδιαιτερότητας και βαρύτητας της 
υποθέσεως, απαιτεί εκ μέρους του δικηγόρου υπεράσπισης εξειδίκευση στο Διοικητικό 
Δίκαιο με πολυετή εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν στα εν λόγω ζητήματα. 
 
Επίσης, η εν λόγω υπόθεση λόγω της ιδιαιτερότητάς της είναι εξ αντικειμένου ιδιαίτερα 
σημαντική για τον Δήμο, Δελφών. 
 
-Εισηγούμαι, λοιπόν, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 
για την ανάθεση της παροχής νομικής υποστήριξης  και εκπροσώπησης του Δήμου Δελφών 
στην ανωτέρω προσφυγή τον Ιωάννη Καραμπάση Δικηγόρο του Δ.Σ. Άμφισσας με Α.Μ. 67.  
 
Γ. Αναφορικά, τέλος, με τον καθορισμό αμοιβής για τον πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού 
ληφθούν υπόψη:  
1. Η αξία του γραμματίου προκαταβολής αμοιβής για την  παράσταση ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και για την σύνταξη του υπομνήματος 
άσκηση της προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας 149,00€ 
(παράσταση 64,00 € + υπόμνημα 85,00 €) που θα προσκομιστεί υποχρεωτικά από τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο. 
 2. Η αναγκαία εξωδικαστική προετοιμασία για την κατάρτιση του φακέλου, λήψη 
αντιγράφων σχετικών εγγράφων, για μετάβαση στην έδρα του δικαστηρίου στην Λιβαδειά, 
απαιτεί εργασία τουλάχιστον δύο (2) ωρών, (μελέτη φακέλου, συγκέντρωση απαιτούμενου 
υλικού όπως νομολογία, μετάβαση σε δικαστήριο που απέχει μετά της επιστροφής 
τουλάχιστον 2 ώρες από την Άμφισσα , κλπ, {2 Χ 80 ευρώ (ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα για 
παροχή συμβουλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων) = 160,00 €}. 
 3. Η συνολική αμοιβή δεν μπορεί λοιπόν να είναι κατώτερη των 309,00€, (χωρίς να 
περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ 24%). 
 4. Συνολικά για την παράσταση προς συζήτηση, την σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος της 
εν λόγω προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο και την απαιτούμενη προετοιμασία του 
πληρεξουσίου Δικηγόρου η δαπάνη μαζί με το ΦΠΑ πρέπει να καθοριστεί σε (309,00+74,16€ 
=) 383,16 € ευρώ. Επισημαίνεται ότι η λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής είναι επείγουσα λόγω προσδιορισθείσας δικασίμου προσφυγής κατά την 
δικάσιμο της 16-03-2023. 

 
…………………………………………………………………. 
 
Γ) 
 
     ΘΕΜΑ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Εισήγηση ορισμού δικηγόρου και 

καθορισμός αμοιβής του για την εκπροσώπηση του Δήμου Δελφών ενώπιον του 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Αμφίσσης για την αντίκρουση της από 21/11/2022 
αγωγής Ιωάννου Παπαευθυμίου των Ηλία και Αγγελικής (αρ,καταθ. ΤΜΝ64/22) 

 
 
      ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

1. Η από 21/11/2022 αγωγή Ιωάννου Παπαευθυμίου των Ηλία και Αγγελικής (αρ,καταθ. 
ΤΜΝ64/22) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης 
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**************************** 
 

Ο Ιωάννης Παπαευθυμίου άσκησε την εν θέματι αγωγή  αιτούμενος: 
 
1. Να αναγνωριστεί για τους αναφερομένους και περιγραφομένους  στην αγωγή λόγους 
το σφάλμα της καταχώρησης του αναφερομένου ακινήτου, και πιο συγκεκριμένα ότι το 
τμήμα αγρού εις θέσιν «Σωριάς ή Σουργιάς - Λιανοκλάδι», κτηματικής περιφέρειας 
Άμφισσας, του Δήμου Δελφών, εκτάσεως 1.799,13 τ.μ. που συνορεύει γύρωθεν προς 
βορράν με υπόλοιπη ιδιοκτησία του πατέρα του Ηλία Παπαευθυμίου, που χωροθετείται 
στην κτηματική περιφέρεια Προσήλιου του Δήμου Δελφών, προς νότον με ιδιοκτησίες 
Γεωργίου Φάρου και Λουκά Πασαρούγα, προς ανατολάς με ιδιοκτησία Δήμου Δελφών και 
προς δυσμάς με ιδιοκτησία Δήμου Δελφών και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Μαρίας 
Αγγελάκη - Μαντζίνου, υπό στοιχεία Ν, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Κ, Α, Μ, Ν, όπως αυτό εμφαίνεται στο 
από Νοεμβρίου 2022 τυπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Πηνελόπης Πατρινού 
επισυναπτόμενο στο τέλος της της αγωγής, εσφαλμένως καταχωρήθηκε ως τμήμα 
ακινήτου με ΚΑΕΚ 480090707409/0/0 αναγραφόμενο κύριο τον Δήμο Δελφών, ενώ το 
ορθό είναι ότι ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του πατέρα του Ηλία 
Παπαευθυμίου. 
 
2. Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή, που καταχωρήθηκε στο οικείο 
κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Άμφισσας, ώστε ο ανωτέρω αγρός, 
αντί να αναγράφει ως κύριο αυτού τον Δήμο Δελφών, να αποσπασθεί από το ευρύτερο 
ακίνητο με ΚΑΕΚ 48ΟΟ9Ο7Ο7409/0/0 του Δήμου Δελφών και να αποτελέσει αυτοτελές 
ακίνητο, να αποδοθεί σε αυτό νέος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), να 
αναγραφεί ότι κύριος, νομέας και κάτοχος αυτού τυγχάνει ο πατήρ του Ηλίας 
Παπαευθυμίου και όχι όπως εσφαλμένα αναγράφτηκε ο Δήμος Δελφών και γενικώς να 
διαταχθούν τα νόμιμα. 
 
Επειδή αδυνατώ ως νομικός σύμβουλος του Δήμου να αναλάβω και να χειριστώ 
αποτελεσματικά και εμπρόθεσμα και την συγκεκριμένη υπόθεση καθότι λόγω φόρτου 
εργασίας για υποθέσεις του Δήμου μας το συγκεκριμένο διάστημα, της συνεχούς ροής 
ερωτημάτων, γνωμοδοτήσεων, υποστήριξης, παραστάσεων που αντιστοιχούν στην 
υπηρεσία μας, της ιδιαιτερότητας και βαρύτητας της υποθέσεως, 
 
Εισηγούμαι, την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Δελφών για την ανάθεση του χειρισμού της υποθέσεως ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αμφίσσης και την εκπροσώπηση του Δήμου για συγκέντρωση των σχετικών 
εγγράφων του φακέλου, την μελέτη της υποθέσεως, την παράσταση στο Δικαστήριο κατά 
την δικάσιμο που αρμοδίως οριστεί, την κατάθεση προτάσεων κ.λ.π. σχετικών στην 
δικηγόρο Δ.Σ. Άμφισσας ΑΜ78 Ευθυμία Τσαπλαρή του Νικολάου μέχρι πέρατος της 
υποθέσεως, η  οποία έχει σχετική εμπειρία σε ανάληψη συναφών κτηματολογικών 
υποθέσεων. 
 
- Αναφορικά, τέλος, με τον καθορισμό αμοιβής για την πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού 
ληφθούν υπόψη: 
 
Η αξία των γραμματίων προκαταβολής αμοιβής για την παράσταση στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο ανέρχεται σε 102,00€ και για την κατάθεση προτάσεων σε 117,00€, που θα 
προσκομιστούν υποχρεωτικά από την πληρεξούσια δικηγόρο (παράσταση 102€ 
+προτάσεις 117 €= 219,00 €) (χωρίς  να περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ 24%) και 
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Η αναγκαία εξωδικαστική προετοιμασία για την κατάρτιση του φακέλου, λήψη 
αντιγράφων κλπ σχετικών συζήτηση της υποθέσεως για την οποία, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της απαιτεί εξωδικαστική εργασία τουλάχιστον μίας και μισής (1,5) ώρας, 
(μελέτη φακέλου, συγκέντρωση απαιτούμενου υλικού όπως νομολογία έγγραφα 
κτηματολογίου, μετάβαση σε δικαστήριο κλπ, {1,5 Χ 80 ευρώ (ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα  
για παροχή συμβουλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων)= 120€}, (χωρίς να 
περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ 24%). 
 
Συνολικά για την συζήτηση της αγωγής  δηλ. για παράσταση, και σύνταξη και κατάθεση 
προτάσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αμφίσσης και την απαιτούμενη προετοιμασία 
της πληρεξουσίου Δικηγόρου η δαπάνη  339,00 € (=219,00 + 120,00) € στο οποίο θα 
προστεθεί 81,36 € για  24%  ΦΠΑ € πρέπει να καθοριστεί συνολικά σε ευρώ 420,36 €. 
 
Επισημαίνεται ότι η λήψη της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι 
επείγουσα λόγω ύπαρξης προθεσμιών.  
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14. 
Ανάκληση της αριθ.    16/178/2022   (ΑΔΑ: ΨΟΜΓΩ9Θ-ΞΙΥ) απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Ο.Ε.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 
Με την υπ’ αριθμ. 16/178/2022  (ΑΔΑ: ΨΟΜΓΩ9Θ-ΞΙΥ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ελήφθη απόφαση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά Παναγιώτη 

Μοσχοβίτη του Κοσμά και κατά παντός άλλου υπευθύνου ενώπιον του αρμοδίου 

Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε με την απόφαση αυτή της Ο.Ε.  

η υποβολή από τον Δήμαρχο, για λογαριασμό του Δήμου Δελφών μηνυτήριας αναφοράς με 

το περιεχόμενο που παρατίθεται και να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Δελφών, ο 

εξουσιοδοτούμενος προς τούτο Δήμαρχος Δελφών ενώπιον του Δικαστηρίου που θα 

επιληφθεί της υποθέσεως για την στήριξη της κατηγορίας με επιφύλαξη για διεκδίκηση 

αποζημίωσης στα αστικά δικαστήρια και αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί σχετικώς ο 

νομικός σύμβουλος του Δήμου Δελφών κ. Σπυρίδων Γ. Κολοβατιανός, Δικηγόρος του Δ.Σ. 

Αμφίσσης με Α.Μ. 39, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να παρασταθεί 

ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής για την κατάθεση της άνω μηνυτήριας 

αναφοράς και τη στήριξη της κατηγορίας. Το θέμα προέκυψε από τον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 181332 διεξαχθέντος μετά την από 

28/05/2021 διακήρυξη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ». Επειδή 

με το συγκεκριμένο εργολάβο Παναγιώτη Μοσχοβίτη του Κοσμά ο οποίος συμμετείχε στον 

ανωτέρω διαγωνισμό, μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και μετά από την 

κατασκευή και παράδοση άλλου έργου του Δήμου το οποίο είχε αναλάβει («Κατασκευή 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 Δ.Κ. Δεσφίνας»), επήλθε συνεννόηση 

και συμβιβασμός με βάση τον οποίο και σε περίπτωση οριστικοποίησής του επίκειται πλήρης 

αποκατάσταση την όποιας ζημίας του Δήμου.  

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16/178/2022  (ΑΔΑ: 

ΨΟΜΓΩ9Θ-ΞΙΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την οριστικοποίηση της 

συμφωνίας συμβιβασμού και εξωδικαστικής επίλυσης του θέματος και σε περίπτωση μη 

επίτευξης αυτού να ληφθεί νέα απόφαση για την υποβολή μηνύσεως.». 

……………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

 


