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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο  18 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ          
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
Οικονομική Επιτροπή           ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ:  250 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Δημοκρατίας 1                  
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι          
Τηλ. 2105701186-190                                  
Email: de@peristeri.gr      
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Επικύρωση του αποτελέσματος  για την «Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης του 
Δήμου Περιστερίου για την υλοποίηση του Έργου: «Μετεγκατάσταση του γκαράζ του Δήμου 
Περιστερίου σε ζώνη συμβατών επιτρεπόμενων χρήσεων και ανάπλαση του οικοπέδου επί 
των οδών Αγ. Βασιλείου – Λάρνακος – Αναπαύσεως σε χώρο πρασίνου, Β’ Φάση». 
 
 
       Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα   12/6/2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
 & ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  της υπ’ αριθμ. πρωτ.35/7-6-2013 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Πλέστης Αλ., Κακαλμάνος Μ., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου 
Μ., Τάτσης  Ευαγ.,   
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Αβραμίδης Σ., Σχίζας Ανδρ., Μουκουβίνας Στ., 
Κυριακόπουλος Δ.,  
 που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,   
οι οποίοι αναπληρώθηκαν από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: Τσιώτα-
Μάρκου Μ., Κορόγιαννη Π., Φουντά Π.,  
εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό   10    θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
       Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε 
υπ’ όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο της  Α/ρχου κ. Τσιώτα-Μάρκου Μ. 
και τα πρακτικά 2 και 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης,                             
 που έχουν  ως εξής: 

 Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά με αριθμό 1ο , 20 & 30 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
& αξιολόγησης που αφορούν τον διαγωνισμό για την Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου με 
σκοπό την υλοποίηση του έργου «Μετεγκατάσταση του γκαράζ του Δήμου Περιστερίου σε 
ζώνη συμβατών επιτρεπόμενων χρήσεων και ανάπλασης του οικοπέδου επί των οδών Αγ. 
Βασιλείου – Λάρνακος – Αναπαύσεως σε χώρο πρασίνου, Β΄ Φάση». 

Ο διαγωνισμός ήταν πρόχειρος, ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 
συμφερότερη προσφορά. Στο διαγωνισμό συμμετείχε η εταιρεία «REDEPLAN A.E 
CONSULTANS».  

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία «REDEPLAN A.E CONSULTANS» με 
προσφερόμενη τιμή το ποσό των 54.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 23% ΦΠΑ  & ως εκ 
τούτου προτείνεται η ανάθεση της μελέτης στην ανωτέρω εταιρεία.   

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε σε επικύρωση του αποτελέσματος & ανάδειξη αναδόχου 
για την Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Μετεγκατάσταση 
του γκαράζ του Δήμου Περιστερίου σε ζώνη συμβατών επιτρεπόμενων χρήσεων και 
ανάπλασης του οικοπέδου επί των οδών Αγ. Βασιλείου – Λάρνακος – Αναπαύσεως σε χώρο 
πρασίνου, Β΄ Φάση».  
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ –ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2Ο  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στο Περιστέρι την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), η οποία έχει 
ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 109 Απόφαση Ο.Ε. και αποτελείται από τους: 

α) Αριστοτέλης Κωνσταντόπουλος 

β) Χρυσή Κανακάκη 

γ) Παναγιώτα Καλαντζή 

συνεδρίασε με σκοπό την αποσφράγιση και μονογραφή κατά φύλο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13.2 της Διακήρυξης του Έργου. 

Της συνεδρίασης είχε προηγηθεί η με αριθ. 211/20.05.203 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 
ενέκρινε τη συνέχεια της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού ήταν παρών ο κος Χρυσόστομος Πούλιος, 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υποψηφίου, της εταιρείας ReDePlan AE Consultants. 

Η ΕΔΔ αποσφράγισε τον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου και τον μονόγραψε 
κατά φύλλο. Στο σημείο αυτό λύθηκε η συνεδρίαση. 

Κατόπιν, η ΕΔΔ συνεδρίασε στις 29/05/2013 όπου και προέβη σε έλεγχο, αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 14 της Διακήρυξης. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και βαθμολόγησης έχουν αναλυτικά ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήριο Α :  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

Κριτήριο Α1 : Μεθοδολογία υλοποίησης/ οργάνωσης του «Έργου», πληρότητα/ ποιότητα 
παρεχομένων υπηρεσιών – παραδοτέων & Εργαλεία Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος κατέγραψε με απόλυτη σαφήνεια τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την 
υλοποίηση του έργου. 

Συγκεκριμένα, κατέγραψε το άμεσο περιβάλλον του έργου, ανέλυσε τις «σύγχρονες»μεθόδους 
υλοποίησης έργων και τα εργαλεία χρηματοδότησης τους (ΣΔΙΤ, JESSICA κ.λπ.) και στη συνέχεια 
ανέλυσε το έργο του Συμβούλου, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. 

Κατέγραψε με ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο τις φάσεις και τα επιμέρους Παραδοτέα του Έργου, τα οποία 
είναι τα ακόλουθα: 

1η Φάση: Τεχνική & Θεσμική Προετοιμασία του Έργου 

 Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης 
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 Προσδιορισμός τελικών τεχνικών δεδομένων και προδιαγραφών του έργου 

 Επιλογή – υπόδειξη κατάλληλης έκτασης 

 Επιλογή κατάλληλου θεσμικού πλαισίου διαγωνισμού – προσδιορισμός βασικών παραμέτρων 
(λεπτομερειών) διαγωνισμού 

2η Φάση: Διαγωνιστική Διαδικασία 

 Τεύχη Διαγωνισμού 

 Διεξαγωγή Διαγωνισμού 

 Συμβασιοποίηση  

Επίσης κατέθεσε ένα αναλυτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και 
παρουσίασε τα εργαλεία υποστήριξης στην παροχή των υπηρεσιών του (ISO, IPMA κ.λπ.). 

Ως εκ τούτου ο Διαγωνιζόμενος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και η βαθμολογία του 
έχει ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1 
Συν. Βαρύτητας Βαθμοί  ΣΥΝΟΛΟ 

40% 100 40 

Κριτήριο Β : ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Κριτήριο Β1 : Εμπειρία του προτεινόμενου Υπευθύνου Έργου 

Ο Υπεύθυνος Έργου του υποψηφίου, Εμμανουήλ Μπαλτάς, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα έχει πολυετή εμπειρία (35 έτη) σε μελέτες, κατασκευές και διαχείριση τεχνικών έργων, 
με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην υλοποίηση συμβάσεων αναλόγου περιεχομένου, δηλαδή συμβάσεις 
ωρίμανσης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, σε διάφορους ΟΤΑ της Ελληνικής Επικράτειας. 

Η βαθμολογία του υποψηφίου στο συγκεκριμένο κριτήριο έχει ως εξής:  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1 
Συν. Βαρύτητας Βαθμοί ΣΥΝΟΛΟ 

25% 100 25 

 

Κριτήριο Β2 : Στελέχωση της Ομάδας Έργου – Καταλληλότητα ομάδας έργου – Σχήμα 
Διοίκησης και Οργάνωσης 

Η Ομάδα Έργου του Διαγωνιζόμενου αποτελείται από 17 έμπειρα στελέχη με ιδιαίτερη εξειδίκευση. 
Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημονικών ειδικοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια 
υλοποίηση του έργου. 

Στο Σχήμα Διοίκησης & Οργάνωσης, που κατατέθηκε, απεικονίζεται με απόλυτη σαφήνεια το σύνολο 
των επιμέρους υποομάδων, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 Υποομάδα Χρονικού Προγραμματισμού 
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 Υποομάδα Συστήματος Ποιότητας 

 Υποομάδα Τεχνικών Συμβούλων 

 Υποομάδα Οικονομοτεχνικών Συμβούλων 

 Υποομάδα Νομικών 

Ως εκ τούτου η Ομάδα Έργου του Διαγωνιζόμενου υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και η  
βαθμολογία έχει ως εξής:  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2 
Συν. Βαρύτητας Βαθμοί ΣΥΝΟΛΟ 

35% 110 38,5 

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε ο πίνακας Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης που ακολουθεί:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 
Redeplan Α.Ε. Consultants 

Συντ. 
Βαρύτητας  Βαθμοί  ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του 
«Έργου»     40,00 

Α1. Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του 
«Έργου», πληρότητα / ποιότητα παρερχομένων 
υπηρεσιών – παραδοτέων & Εργαλεία Υποστήριξης 

40% 100 40,00 

Β. Ομάδα του έργου    63,50 

Β1. Εμπειρία του προτεινόμενου Υπευθύνου Έργου 25% 100 25,00 

Β2. Στελέχωση της Ομάδας Έργου – Καταλληλότητα 
ομάδας έργου – Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης 35% 110 38,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%  103,50 

 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ –ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3Ο  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στο Περιστέρι την Τρίτη 04 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), η οποία έχει 
ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 109 Απόφαση Ο.Ε. και αποτελείται από τους: 

α) Αριστοτέλης Κωνσταντόπουλος 

β) Χρυσή Κανακάκη 

γ) Παναγιώτα Καλαντζή 

συνεδρίασε με σκοπό την αποσφράγιση και μονογραφή κατά φύλο του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13.3 της Διακήρυξης του Έργου. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού ήταν παρών ο κος Χρυσόστομος Πούλιος, 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υποψηφίου, της εταιρείας ReDePlan AE Consultants. 
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Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 9.4 και 13.3 
της Διακήρυξης του Έργου. 

Η οικονομική προσφορά της ReDePlan AE Consultants ανέρχεται σε σαράντα τρεις χιλιάδες 
εννιακόσια δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (43.902,44) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 
πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000€) συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί σε 
έκπτωση 10% επί του προϋπολογισμού του έργου. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού προέβη στην τελική αξιολόγηση – βαθμολόγηση της 
προσφοράς του Διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 14.3 της Διακήρυξης και η 
οποία έχει ως εξής: 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω , η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση του 
Έργου στην Εταιρεία ReDePlan AE Consultants, με συνολική βαθμολογία ΛRDP = 100 και τιμή 
προσφοράς σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (43.902,44) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (54.000€) συμπεριλαμβανομένου 
23% ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του προϋπολογισμού του έργου. 

 . 

Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
 

Με ψήφους 6 θετικές έναντι 2 αρνητικών των κ.κ. Πλέστη και Φουντά (οι οποίοι είναι υπέρ της 
μετεγκατάστασης  του Δημοτικού γκαράζ αλλά η μελέτη να γίνει από τις υπηρεσίες του 
Δήμου), επικυρώνει το αποτέλεσμα  για την «Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης του 
Δήμου Περιστερίου για την υλοποίηση του Έργου: «Μετεγκατάσταση του γκαράζ του Δήμου 
Περιστερίου σε ζώνη συμβατών επιτρεπόμενων χρήσεων και ανάπλαση του οικοπέδου επί 
των οδών Αγ. Βασιλείου – Λάρνακος – Αναπαύσεως σε χώρο πρασίνου, Β’ Φάση», σύμφωνα 
με τα πρακτικά 2 και 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης και 
αναδεικνύει ανάδοχο την εταιρεία «RETEPLAN A.E. CONSULTANS» με προσφερόμενη τιμή 
54.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . 
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
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