
 1 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 930/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 8ο  

α) Έγκριση του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ» (ΑΔΑΜ: 18PROC002998298 2018-04-25) προεκτιμώμενης αμοιβής 532.215,03 ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ), του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και β) Εξουσιοδότηση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου η  Επιτροπή Διαγωνισμού να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της 
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 4.ε της διακήρυξης(αποσφράγιση, αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Λεβέντη Αγγελική 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Την υπ’ αρ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Τον Ν. Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 

5. Τον Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157)  «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 
σήμερα. 

6. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Την με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινή Υπουργική Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β΄) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Την αρ. πρωτ. 362/04-01-2019(ΑΔΑ: 663Z7Λ7-Φ3Π) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
9. Τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης(εκτός της διακήρυξης) όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 

πρωτ. ΤΕ 215835/5860/02-11-2018 απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΑΑ.    
10. Την υπ’ αριθμ. 400/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΖΔ7Λ7-ΘΛΡ) με 

την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας  και έγινε η σύσταση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού σε συνδυασμό με το αρ. πρωτ. 15340/28/06/2018 έγγραφο Τ.Ε.Ε. 

 
Και επειδή :  
 
Την 04/07/2018 (αρχική ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού είχε οριστεί η 07/06/2018, αλλά ο 
διαγωνισμός μετατέθηκε - μετά από σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -μέχρι να οριστούν από το Τ.Ε.Ε. νέοι εκπρόσωποι σε αντικατάσταση αυτών που 
δήλωσαν κώλυμα για τη συμμετοχή τους) και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η  Επιτροπή Διαγωνισμού 
προκειμένου να προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονική αποσφράγισης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 
14 της Διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - 
ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ». 
Πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες τον 
σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα και έχει ως εξής: 
 

Πίνακας 1 
  
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ 

04/06/2018 10:55:58 

2 ΕΝΩΣΗ: Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 
-ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

06/06/2018 17:15:27 

3 1. «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ 
Α.Ε.» 2. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' δ.τ. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.'' 

06/06/2018 17:25:18 

4 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΤΣΗ του ΜΙΧΑΗΛ 

07/06/2018 11:22:29 
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β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. διακρ. ΥΔΡΟΜΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
γ. ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, 
διακρ. «ΚΑΣΤΩΡ» ΕΠΕ 

5 Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. - 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ 

07/06/2018 12:27:56 

6 ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. 
ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΑΕ - 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΤΕΜ 

07/06/2018 12:53:30 

7 Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστάσιου 
ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Σταύρου 

07/06/2018 13:08:25 

8 ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 07/06/2018 13:44:22 

 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους 
προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών 
φορέων του Πίνακα 1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής αφορά στην ορθή υποβολή των 
προσφορών και στη σωστή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς και στις υπογραφές αυτών σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της οικείας Διακήρυξης καθώς και της εγγύησης συμμετοχής. Κατά 
την διαδικασίας καταγραφής και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των οικονομικών 
φορέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης ελέγχθηκε πιο συγκεκριμένα: 
α) αν ο κάθε φάκελος προσφορών περιείχε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και τη δήλωση 
αποδοχής των όρων της Διακήρυξης 
β) αν είναι έγκυρη η συμμετοχή των διαγωνιζομένων, 
γ) αν πληρούν τους όρους για το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, 
δ) αν πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19 της Διακήρυξης. 
ε) η πληρότητα των ψηφιακών υπογραφών. 
 
Σε συνέχεια του ως άνω ελέγχου προέκυψαν τα ακόλουθα:  
i. Οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων οικονομικών 
φορέων/ενώσεων οικονομικών φορέων (1) έως και (8) περιείχαν όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά του άρθρου 20 της οικείας Διακήρυξης και επομένως πληρούν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για να αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 21 αυτής. 
 
ii. Πριν την ολοκλήρωση σύνταξης του παρόντος Πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, 
ελέγχθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15.4, 
15.5.  
Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς/ενώσεις οικονομικών φορέων με α/α (3) 1.«G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.» 2. 
''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' δ.τ. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.'', (4) 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΤΣΗ του ΜΙΧΑΗΛ β. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. διακρ. ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ γ. 
ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, διακρ. «ΚΑΣΤΩΡ» ΕΠΕ, (5) Κ. 
ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ, (6) ΛΑΖΑΡΟΣ 
Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΑΕ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΜ και (8) ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, 
υπέβαλαν με την προσφορά τους Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής που δεν είχαν εκδοθεί 
ηλεκτρονικά, δεν έφεραν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και σύμφωνα με την παρ. 3.5.β) της 
Διακήρυξης, οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι είχαν την υποχρέωση να προσκομίσουν στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 
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συμμετοχής. Οι πρωτότυπες μη ηλεκτρονικά εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές προσκομίστηκαν 
εμπρόθεσμα(εντός τριών εργάσιμων ημερών) με τα ΤΕ 112832/2817/8-6-2018, ΤΕ 
115162/2878/12-6-2018, ΤΕ 112842/2818/8-6-2018, ΤΕ 112182/2794/8-6-2018 και ΤΕ 
112669/2810/8-6-2018). 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των 
προσφερόντων. Ο έλεγχος έγινε ως εξής: 
α) με την έκδοση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ των βεβαιώσεων 
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής με τους αριθμ. πρωτ. 42195/4-7-2018, 
42204/4-7-2018, 42206/4-7-2018, 42203/4-7-2018, καθώς και των V/14266/4-7-2018, V/14264/4-
7-2018, V/14242/4-7-2018, (για τις εκδοθείσες από το κατάστημα ΤΜΕΔΕ / e-eggy) 
β) με την αποστολή προς ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ του με αρ. πρωτ. ΤΕ 
132080/3344/οικ/4-7-2018 εγγράφου της αναθέτουσας Υπηρεσίας, και λαμβάνοντας υπόψη τη με 
αριθμ. πρωτ. εισερχόμενου ΤΕ 133518/3372/6-7-2018 βεβαίωση της Τράπεζας. 
 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι οι προσφορές όλων των 
Οικονομικών Φορέων που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 2 πληρούν τις απαιτήσεις 
συμμετοχής. 
 

Πίνακας 2 
 

Α/Α Αριθμός προσφοράς Επωνυμία Προσφέροντα 

1 73449 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ 

2 77511 ΕΝΩΣΗ: Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 
-ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

3 76663 1. «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ 

Α.Ε.» 2. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' δ.τ. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.'' 

4 77425 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΤΣΗ του ΜΙΧΑΗΛ 

β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. διακρ. ΥΔΡΟΜΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

γ. ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, διακρ. 
«ΚΑΣΤΩΡ» ΕΠΕ 

5 76443 Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. - 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ 

6 73231 ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. 
ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΑΕ - 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΜ 

7 75027 Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστάσιου 
ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Σταύρου 

8 77685 ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 

 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές κλειστές συνεδριάσεις έλεγξε, έκρινε και 
αξιολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και τις βαθμολόγησε με βάση τα κριτήρια 
της παραγράφου 21.1 της Διακήρυξης.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 20.3 του άρθρου 20 της Διακήρυξης, τα περιεχόμενα της Τεχνικής 
προσφοράς είναι τα παρακάτω:  
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του 
Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου 
επίλυσης τους. Στη Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων.  
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης 
της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή 
φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη), την 
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αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και 
απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.  
γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της 
περιπτ (β) λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.  
δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του 
συντονιστή και της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των 
μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης 
σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, 
λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων β’ και γ’.  
ε) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 
στ) Δήλωση του συντονιστή στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας μελετών και στην οποία να 
δηλώνει σε πόσες και ποιες μελέτες άσκησε παρόμοια καθήκοντα και εάν οι μελέτες αυτές 
εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα.  
 
Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση τα τρία 
κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Τα κριτήρια αυτά είναι τα παρακάτω:  
 
1ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς(Κ1)  
Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, όπως 
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του άρθρου 20 και συγκεκριμένα: 

 ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, με 
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση 
της μελέτης  

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 
 
2ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς(Κ2)  
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της 
μελέτης, βάσει των στοιχείων του άρθρου 20, 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 και 

 η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα 
παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό 
επίπεδο. 

 
3ο Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς(Κ3)  
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων του 
άρθρου 20 και συγκεκριμένα: 

 η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας, 

 η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος 
και 

 ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδα μελέτης 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού χρησιμοποίησε κατά την αξιολόγηση κάθε κριτηρίου τους παρακάτω 
λεκτικούς χαρακτηρισμούς, που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, με το 
αντίστοιχο εύρος βαθμολογίας. 
 

Λεκτικός 
χαρακτηρισμός  

Βαθμός  

Άριστη  >=95  
Πάρα πολύ καλή  90-94  
Πολύ καλή  85-89  
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Αρκετά καλή  80-84  
Καλή  75-79  
Σχετικά καλή  70-74  
Μέτρια  65-69  
Αποδεκτή  60-64  
Απαράδεκτη  <60  

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω:  
 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 1: «ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» - 
«ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ»  
 
1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Στην Τεχνική Έκθεση γίνεται συνοπτική αναφορά σε θέματα σχολιασμού του περιεχομένου του 
Φακέλου του Έργου ανά κατηγορία μελέτης. Εντοπίζονται ορισμένες ελλείψεις ή προβλήματα του 
Φακέλου (λανθασμένη αναγραφή μήκους κυρίων συλλεκτήρων στο ΤΠΑ, προγράμματα 
συμπληρωματικών εργασιών). Αναφέρεται η ύπαρξη περιοχής δικτύου NATURA σε τμήμα της 
λεκάνης απορροής. Γίνεται στη συνέχεια σχολιασμός του αντικείμενου της μελέτης με πολύ καλό 
βαθμό πληρότητας καθώς έχουν περιληφθεί όλες οι κατηγορίες μελέτης. Γίνεται αρκετά καλή 
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με παραπομπή σε φωτογραφική τεκμηρίωση. Δεν έχουν 
περιληφθεί χάρτες/σχέδια. Σε ότι αφορά τον βαθμό κατανόησης του αντικειμένου των μελετών και 
ορθότητας του σχολιασμού αυτός κρίνεται αρκετά καλός καθώς περιλαμβάνει κυρίως γενικά 
θέματα παρομοίων έργων και ορισμένες σημαντικές αναφορές στο ειδικό αντικείμενο (π.χ. έλεγχος 
έργων διάβασης των λεωφόρων Βάρης - Κορωπίου και Σουνίου και εκβολής και διερεύνηση 
δυνατότητας ανάσχεσης ανάντη). Η επισήμανση προβλημάτων του αντικειμένου των υδραυλικών 
μελετών και η εισήγηση τρόπου επίλυσής τους κρίνεται πολύ καλή καθώς περιλαμβάνονται αρκετά 
ειδικά θέματα που ενδιαφέρουν τη μελέτη (όπως καθορισμός παροχών σχεδιασμού με βάση 
διαθέσιμες όμβριες καμπύλες, υφιστάμενα τεχνικά έργα, κατασκευαστικές δυσχέρειες λόγω 
δόμησης και στενότητας χώρου, σύνταξη ξεχωριστών Τ.Δ. εφόσον ζητηθεί). Για τις λοιπές 
κατηγορίες μελετών ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση 
μελέτης κρίνεται πολύ καλός με εντοπισμό γενικής φύσεως σημαντικών θεμάτων που θα 
αντιμετωπίσει η μελέτη. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της 
μελέτης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 1 κρίνεται συνολικά 
πολύ καλή(Κ1).  
 
1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Στην εισαγωγή αναφέρεται ότι το αντικείμενο αφορά σε μελέτες υδραυλικών και τοπογραφικών 
έργων με συμμετοχή δύο ειδικοτήτων, το οποίο δεν ευσταθεί. Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος 
αναφέρεται ότι θα γίνει σε διάστημα 1 μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο έρχεται 
σε αντίθεση με την Σ.Υ. σύμφωνα με την οποία θα υποβληθεί εντός 15 ημερών. Η περιγραφή των 
επιμέρους δραστηριοτήτων για την εκπόνηση των μελετών περιγράφεται ανά κατηγορία μελέτης 
και με αρκετά καλό βαθμό ανάλυσης. Συνεπώς ο βαθμός παρουσίασης των δραστηριοτήτων για 
την κάλυψη των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης κρίνεται αρκετά καλός. Περιγράφονται οι 
ενέργειες για την παραγωγή της μελέτης (διαχείριση ποιότητας, εσωτερικές διαδικασίες). Δεν 
περιλαμβάνεται στις Προκαταρκτικές ενέργειες το απαιτούμενο από την Σ.Υ. Πρόγραμμα 
Ποιότητας Μελέτης και στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι θα συνταχθεί εφόσον απαιτηθεί. 
Συνεπώς ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης 
κρίνεται αρκετά καλός. Δίνονται στοιχεία αξιοποίησης του διατιθέμενου εξοπλισμού/λογισμικού 
καθώς και συμβάσεις συναφούς αντικειμένου στις οποίες ο διαγωνιζόμενος αναφέρει ότι εφάρμοσε 
επιτυχώς τη μεθοδολογία της κάθε κατηγορίας μελέτης. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα έχει 
πολύ χαμηλό βαθμό ανάλυσης και δεν περιλαμβάνει τις, αναφερόμενες στην Μεθοδολογία, 
προκαταρκτικές ενέργειες. Συνεπώς η παρουσιάζομενη τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης 
και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος κρίνεται αρκετά καλή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 1 κρίνεται συνολικά αρκετά καλή(Κ2).  
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1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης. Η ομάδα μελέτης και ο 
Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με πολύ καλό επίπεδο κατάρτισης και ειδικότητες σχετικές με το 
αντικείμενο της μελέτης. Επισυνάπτεται δήλωση του Συντονιστή και πίνακας στον οποίο δηλώνει 
ότι άσκησε παρόμοια καθήκοντα σε 55 συμβάσεις. Η ομάδα γεωτεχνικών μελετών κρίνεται 
πολυπληθής σχετικά με την έκταση του αντικειμένου και τις ανάγκες της μελέτης, γεγονός το οποίο 
δεν αιτιολογείται επαρκώς στην υποβληθείσα έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής 
εργασιών. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η επάρκεια της ομάδας σε σχέση με τη δομή 
οργανογράμματος κρίνεται πολύ καλή. Η παρουσίαση των Στελεχών της ομάδας γεωτεχνικών είναι 
εκτενής αντιθέτως με την παρουσίαση των Στελεχών των ομάδων εκπόνησης των υδραυλικών, 
τοπογραφικών και περιβαλλοντικών μελετών η οποία γίνεται πολύ συνοπτικά. Αναφέρονται 
αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Συντονιστή και των Υπευθύνων των επιμέρους ομάδων 
υδραυλικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και γεωτεχνικών μελετών, ενώ η παρουσίαση των 
καθηκόντων των μελών των ομάδων γίνεται συνολικά για όλα τα μέλη έκαστης κατηγορίας μελέτης. 
Στα αναλυτικά οργανογράμματα που συνυποβάλει ο διαγωνιζόμενος για τις επιμέρους κατηγορίες 
μελέτης γίνεται διαχωρισμός σε υποομάδες χωρίς όμως να αναλύονται τα καθήκοντα κάθε μέλους. 
Ο συνολικός αριθμός επιστημόνων υδραυλικής, τοπογραφικής, περιβαλλοντικής μελέτης είναι 
σημαντικά μικρότερος (9) από αυτόν που παρουσιάζεται στον πίνακα προσωπικού (18), λόγω 
πολλαπλών καθηκόντων, όπως προκύπτει και από την έκθεση. Συνεπώς η σαφήνεια στον 
καθορισμό των καθηκόντων των ομάδων μελέτης κρίνεται αρκετά καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας 
των μελών των ομάδων με τους υποψήφιους είναι αρκετά καλές διότι βασίζονται σε αρκετά καλό 
βαθμό σε εταιρικές/μόνιμες σχέσεις συνεργασίας.  Σε ότι αφορά την έκταση των προηγουμένων 
συνεργασιών, οι συνεργαζόμενοι οικονομικοί φορείς δεν έχουν συμπράξει στο παρελθόν σε καμία 
από τις αναφερόμενες 11 συμβάσεις, τα μέλη των ομάδων δηλώνεται όμως να έχουν συνεργαστεί 
ικανοποιητικά στο παρελθόν. Δεν υποβάλλονται δηλώσεις συνεργασίας για τα μη μέλη των 
συνεργαζομένων οικονομικών φορέων. Ο βαθμός συνοχής της ομάδας μελέτης του 
διαγωνιζόμενου κρίνεται αρκετά καλός. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 1 κρίνεται συνολικά αρκετά 
καλή(Κ3).  
 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 2: ΕΝΩΣΗ: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.»- «ΓΕΩ.ΠΕΡ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»  
 
2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Στην Τεχνική Έκθεση γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της προς εκπόνηση μελέτης, 
της κατάστασης απορροής και της σκοπιμότητας των έργων. Ο σχολιασμός του Φ.Ε. περιορίζεται 
σε δύο θέματα (συλλογής στοιχείων πέραν των αναφερόμενων στον Φάκελο του Έργου και 
ενδεχόμενης καθυστέρησης έγκρισης της ΜΠΕ). Στο κεφάλαιο εκτίμησης του ειδικού αντικειμένου-
προβλήματα-τρόποι αντιμετώπισης, δεν γίνεται καμία αναφορά στο αντικείμενο μελέτης δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων. Δεν έχουν περιληφθεί φωτογραφίες ή χάρτες/σχέδια. Συνεπώς, τόσο η 
πληρότητα όσο και η κατανόηση του αντικειμένου των μελετών και ορθότητας του σχολιασμού 
κρίνεται σχετικά καλή. Εντοπίζονται αναφορές στο κείμενο που αφορούν άλλες περιπτώσεις (όπως 
αναφορές στον ποταμό Κηφισό, παραπομπή σε παράγραφο 3.4 η οποία δεν υπάρχει στο κείμενο). 
Γίνεται πολύ καλή εκτίμηση του ειδικού αντικειμένου τοπογραφικών και γεωτεχνικών μελετών, 
αναμενόμενων προβλημάτων και εισήγηση τρόπων επίλυσης. Η ανάλυση του αντικειμένου 
υδραυλικού σχεδιασμού δομείται με τη μορφή μεθοδολογίας και περιλαμβάνει γενικά θέματα που 
αντιμετωπίζονται σε μελέτες αντιπλημμυρικών έργων χωρίς ειδικές αναφορές στην περιοχή, τη 
συγκεκριμένη μελέτη και τις ειδικές απαιτήσεις της. Το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής μελέτης 
αναλύεται εκτενέστατα πλην όμως γενικόλογα, με αναφορά σε παλαιότερη νομοθεσία που έχει 
επικαιροποιηθεί (Υ.Α. 1958/2012) και χωρίς ειδική αναφορά στο περιβάλλον της περιοχή των 
έργων. Η επισήμανση προβλημάτων του αντικειμένου των μελετών και η εισήγηση τρόπου 
επίλυσής τους κρίνεται σχετικά καλή καθώς περιλαμβάνονται γενικής φύσεως θέματα που δεν 
ενδιαφέρουν απαραίτητα τη μελέτη. 

ΑΔΑ: ΨΧΡΦ7Λ7-ΓΟ3



 8 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 2 κρίνεται συνολικά σχετικά 
καλή(Κ1).  
 
2.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Οι περιγραφόμενες διαδικασίες εκπόνησης της μελέτης περιλαμβάνουν ανάλυση των αρχικών 
ενεργειών, του ΠΠΜ και του χρονικού προγραμματισμού και καθορισμό συστήματος αναφοράς και 
πληροφόρησης για την παρακολούθηση της εξέλιξης του αντικειμένου. Εν συνεχεία γίνεται αρκετά 
καλή περιγραφή της μεθοδολογίας εκπόνησης των τοπογραφικών και γεωτεχνικών μελετών και 
των παραδοτέων. Η περιγραφή της μεθοδολογίας εκπόνησης ΜΠΕ είναι πολύ καλή και αναλυτική. 
Η περιγραφόμενη μεθοδολογία εκπόνησης των υδραυλικών μελετών παρουσιάζει ελλείψεις και δεν 
είναι συμβατή με τις προβλέψεις του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται 
αναφορές σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται με τη μελέτη και δεν προβλέπεται στο Φάκελο 
Δημόσιας Σύμβασης, (όπως αναφορά σε αξιολόγηση προτεινόμενων θέσεων και υλικών 
κατασκευής για φράγματα ανάσχεσης, αναφορά σε υδραυλικό έλεγχο εύρους πλημμυρικών 
παροχών μεταξύ 500-4000m3/sec, αναφορά σε οριστική μελέτη φραγμάτων ανάσχεσης). Επίσης, 
δεν περιλαμβάνεται το αντικείμενο εκπόνησης μελέτης δικτύων ομβρίων, η σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης και ΣΑΥ&ΦΑΥ. Συνεπώς ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση 
μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας κρίνεται συνολικά σχετικά 
καλός. Γίνεται εκτενής, δυσανάλογη με το λοιπό αντικείμενο, παρουσίαση εσωτερικών διαδικασιών 
γενικής φύσεως για την παραγωγή της μελέτης και περιεχομένου του Προγράμματος Ποιότητας 
Μελέτης, συνεπώς ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 
μελέτης κρίνεται αρκετά καλός. Δίνονται συνοπτικά στοιχεία αξιοποίησης του διατιθέμενου 
εξοπλισμού/λογισμικού. Ενώ επισημαίνεται ότι αναφέρονται συμβάσεις που εκτελέσθηκαν 
επιτυχώς από μέλη της Ομάδας εκπόνησης της σύμβασης και στην οποία εφαρμόστηκε επιτυχώς 
η περιγραφόμενη μεθοδολογία, δεν δίνεται σχετική λίστα/πίνακας. Το χρονοδιάγραμμα  έχει 
περιλάβει τη σύνταξη ΠΠΜ και νέου χρονοδιαγράμματος στην αρχή της σύμβασης, έχει όμως 
πολύ χαμηλό βαθμό ανάλυσης. Συνεπώς η παρουσιαζόμενη τεκμηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος κρίνεται αρκετά καλή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 2 κρίνεται συνολικά καλή(Κ2).  
 
2.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης. Η ομάδα μελέτης και ο 
Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με πολύ καλό επίπεδο κατάρτισης και ειδικότητες σχετικές με το 
αντικείμενο της μελέτης. Επισυνάπτεται δήλωση του Συντονιστή και πίνακας στον οποίο δηλώνει 
ότι άσκησε παρόμοια καθήκοντα σε 180 συμβάσεις. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η επάρκεια της 
ομάδας σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος κρίνεται πολύ καλή. Η ομάδα γεωτεχνικών 
μελετών κρίνεται μεγάλη σχετικά με την έκταση του αντικειμένου και τις ανάγκες της μελέτης, 
γεγονός το οποίο δεν αιτιολογείται επαρκώς στην υποβληθείσα έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων 
και κατανομής εργασιών. Γίνεται καλή παρουσίαση των Στελεχών των ομάδων εκπόνησης των 
μελετών στο κείμενο. Στα αναλυτικά οργανογράμματα που συνυποβάλει ο διαγωνιζόμενος για τις 
επιμέρους κατηγορίες μελέτης γίνεται διαχωρισμός σε υποομάδες και αναφορά των αρμοδιοτήτων 
συνολικά χωρίς όμως να αναλύονται τα καθήκοντα κάθε μέλους. Στον Πίνακα Προσωπικού γίνεται 
ανάλυση καθηκόντων για ορισμένα εκ των μελών ομάδας μελέτης. Συνεπώς η σαφήνεια στον 
καθορισμό των καθηκόντων των ομάδων μελέτης κρίνεται αρκετά καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας 
των μελών των ομάδων με τους υποψήφιους είναι πολύ καλές διότι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 
σε εταιρικές/μόνιμες σχέσεις συνεργασίας. Σε ότι αφορά την έκταση των προηγουμένων 
συνεργασιών, οι συνεργαζόμενοι οικονομικοί φορείς δεν έχουν συμπράξει στο παρελθόν σε καμία 
από τις αναφερόμενες 52 συμβάσεις. Τα μέλη των ομάδων υδραυλικών, τοπογραφικών, 
περιβαλλοντικών δηλώνεται να έχουν συνεργαστεί ικανοποιητικά στο παρελθόν μεταξύ τους αλλά 
δεν δηλώνεται καμία συνεργασία με τα μέλη της ομάδας γεωτεχνικών. Δεν υποβάλονται δηλώσεις 
συνεργασίας για τα μη μέλη των συνεργαζομένων οικονομικών φορέων. Ο βαθμός συνοχής της 
ομάδας μελέτης του διαγωνιζόμενου κρίνεται αρκετά καλός. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 2 κρίνεται συνολικά πολύ 
καλή(Κ3).  
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ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 3: 1. «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.» 2. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' 
δ.τ. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.'' 
 
3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου στην αρχή της Τεχνικής Έκθεσης και 
επιγραμματική αναφορά ορισμένων αντικειμένων (όπως Τ.Δ. και ΣΑΥ&ΦΑΥ). Γίνεται σύντομη 
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με παραπομπή σε φωτογραφική τεκμηρίωση και χάρτες. 
Δεν εντοπίζονται ελλείψεις ή προβλήματα του ΤΤΔ (εκτός της αναφοράς στην έκταση περιοχής 
δικτύου ομβρίων). Αναφέρεται ότι η σύνταξη και υποβολή χρονοδιαγράμματος και ΠΠΜ θα γίνει 
εντός 10 ημερών, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την Σ.Υ. Ο βαθμός πληρότητας και αρτιότητας 
της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης είναι συνεπώς αρκετά καλός. Γίνεται πολύ καλή, 
εκτενής (δυσανάλογη με το λοιπό αντικείμενο) παρουσίαση της γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης, 
σχόλια και επισήμανση ειδικών γεωλογικών-γεωτεχνικών προβλημάτων. Η παρουσίαση και ο 
εντοπισμός θεμάτων των υδραυλικών μελετών περιορίζεται στην επιγραμματική αναφορά σε 
θέματα πλημμυρικής επικινδυνότητας και σχετικά στοιχεία του Σ.Δ. ΥΠΕΝ για την ευρύτερη ζώνη 
Βάρης – Αγίας Μαρίνας Κορωπίου (μορφολογικά, γεωλογικά, όμβριες καμπύλες). Εντοπίστηκε σε 
άλλα σημεία της έκθεσης μικρός αριθμός ειδικότερων θεμάτων που ενδιαφέρουν το αντικείμενο της 
μελέτης όπως τυχόν ανεπάρκεια οχετού λεωφ. Σουνίου και το  ζήτημα διαθεσιμότητας χώρου στο 
Ο.Τ. 270 της Μηλαδέζας για τη διέλευση του ρέματος. Στον εντοπισμό ζητημάτων που σχετίζονται 
με περιβαλλοντικούς περιορισμούς αναφέρεται ότι δεν θεωρείται πιθανή η ύπαρξη χώρων 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην άμεση περιοχή μελέτης. Συνεπώς η πληρότητα και ορθότητα 
του σχολιασμού που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα έκθεση κρίνεται συνολικά αρκετά καλή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της 
μελέτης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 3 κρίνεται συνολικά 
αρκετά καλή(Κ1).  
 
3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Η Μεθοδολογία εκπόνησης των μελετών περιγράφεται σε πολύ καλό βαθμό, ανά κατηγορία 
μελέτης και με ανάλυση μεθοδολογίας των προς εκπόνηση επιμέρους μελετών. Συνεπώς ο 
βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας κρίνεται πολύ καλός. Περιγράφονται σε πολύ καλό βαθμό 
διαδικασία ελέγχου ποιότητας και εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης, συνεπώς ο 
βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης κρίνεται πάρα 
πολύ καλός. Δίνονται στοιχεία αξιοποίησης του διατιθέμενου εξοπλισμού/λογισμικού. Οι συμβάσεις 
στις οποίες ο διαγωνιζόμενος αναφέρει ότι εφάρμοσε επιτυχώς τη μεθοδολογία της μελέτης, 
περιλαμβάνουν ορισμένες οριοθετήσεις ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών και υδραυλικά έργα 
οδών-Σ.Γ., ενώ δεν περιλαμβάνονται μελέτες παρόμοιας φύσης οριοθέτησης ρεμάτων εντός 
σχεδίου και μελέτες διευθέτησης ρεμάτων ή εσωτερικών δικτύων ομβρίων αστικών περιοχών. Το 
χρονοδιάγραμμα  έχει πολύ χαμηλό βαθμό ανάλυσης και δεν περιλαμβάνει τις, αναφερόμενες στην 
Μεθοδολογία, ενέργειες σύνταξης Χρονοδιαγράμματος και ΠΠΜ. Συνεπώς η παρουσιαζόμενη 
τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
κρίνεται καλή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 3 κρίνεται συνολικά πολύ καλή(Κ2).  
 
3.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης. Αναφέρονται στο 
οργανόγραμμα τα καθήκοντα του Συντονιστή καθώς και τα γενικά, και όχι ανά κατηγορία/μελέτη, 
καθήκοντα των υπευθύνων και των μελών των ομάδων μελέτης. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η 
επάρκεια της ομάδας σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος κρίνεται πολύ καλή. Δεν 
περιλαμβάνεται πίνακας προσωπικού όπου να παρουσιάζονται η θέση εργασίας των μελών και η 
σχέση τους με τον διαγωνιζόμενο. Επίσης δεν περιγράφεται στην Έκθεση τεκμηρίωσης 
καθηκόντων η ειδίκευση και εμπειρία των στελεχών των ομάδων μελέτης ούτε και η σχέση τους 

ΑΔΑ: ΨΧΡΦ7Λ7-ΓΟ3



 10 

(μέλη/συνεργάτες) με τις εταιρείες. Η ομάδα γεωτεχνικών μελετών κρίνεται μεγάλη σχετικά με την 
έκταση του αντικειμένου και τις ανάγκες της μελέτης, γεγονός το οποίο δεν αιτιολογείται επαρκώς 
στην υποβληθείσα έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών. Με βάση τα 
υποβληθέντα, η ομάδα μελέτης και ο Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με πολύ καλό επίπεδο 
κατάρτισης και ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. Επισυνάπτεται δήλωση του 
Συντονιστή και πίνακας στον οποίο δηλώνει ότι άσκησε παρόμοια καθήκοντα σε 14 συμβάσεις. 
Στα αναλυτικά οργανογράμματα που συνυποβάλει ο διαγωνιζόμενος για τις επιμέρους κατηγορίες 
μελέτης γίνεται διαχωρισμός σε υποομάδες και αναφορά των αρμοδιοτήτων συνολικά χωρίς όμως 
να αναλύονται τα καθήκοντα κάθε μέλους. Συνεπώς η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων 
των ομάδων μελέτης κρίνεται αρκετά καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας των μελών των ομάδων με 
τους υποψήφιους είναι αρκετά καλές διότι βασίζονται σε καλό βαθμό σε εταιρικές/μόνιμες σχέσεις 
συνεργασίας.  Σε ότι αφορά την έκταση των προηγουμένων συνεργασιών, οι συνεργαζόμενοι 
οικονομικοί φορείς δεν έχουν συμπράξει στο παρελθόν σε καμία από τις αναφερόμενες 38 
συμβάσεις. Σε μία σύμβαση της εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ δηλώνεται ότι συνεργάστηκε η ομάδα 
υδραυλικών με ορισμένα εκ των μελών της γεωτεχνικής ομάδας, πλην όμως δεν αναφέρεται 
γεωτεχνικό αντικείμενο στη σύμβαση αυτή. Σε μία σύμβαση δηλώνεται ότι συνεργάστηκε ο 
επικεφαλής της ΜΠΕ με τα μέλη των ομάδων υδραυλικών, τοπογραφικών. Δεν υποβάλλονται 
δηλώσεις συνεργασίας για τα μη μέλη των συνεργαζομένων οικονομικών φορέων. Ο βαθμός 
συνοχής της ομάδας μελέτης του διαγωνιζόμενου κρίνεται συνεπώς καλός. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 3 κρίνεται συνολικά αρκετά 
καλή(Κ3).  
 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 4:  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΤΣΗ του ΜΙΧΑΗΛ β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. διακρ. 
ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ γ. ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, διακρ. «ΚΑΣΤΩΡ» ΕΠΕ 
 
4.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Στην Τεχνική Έκθεση γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της προς εκπόνηση μελέτης 
και της σκοπιμότητας των έργων. Γίνεται πολύ καλή περιγραφή βασικών στοιχείων υφισταμένων 
έργων που οριοθετούν την περιοχή μελέτης (ρ. Κόρμπι, δίκτυα λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, δίκτυα 
οδού Βας. Κωνσταντίνου και λεωφ. Ποσειδώνος). Αναφέρονται και υφιστάμενες μελέτες που 
αφορούν σε δίκτυα ομβρίων (δίκτυα υπολοίπου Ασυρμάτου ΠΕ4, δίκτυα περιοχής Μηλαδέζας Δ. 
Βάρης). Γίνεται σύντομη αλλά καλή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με παραπομπή σε 
φωτογραφική τεκμηρίωση. Επισυνάπτονται και χάρτες με τα όρια λεκάνης απορροής και τα βασικά 
έργα ομβρίων της περιοχής. Αναφέρεται η ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων και καθεστώτος 
αρχαιολογικής προστασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αναφέρεται ότι δεν διαπιστώθηκαν 
λάθη στις προεκτιμώμενες αμοιβές. Στο κεφάλαιο διερεύνησης-επισημάνσεων αναλύονται τα 
επιμέρους αντικείμενα ανά κατηγορία με τη μορφή μεθοδολογικής προσέγγισης, χωρίς να 
επισημαίνονται ειδικά θέματα που θα αντιμετωπιστούν κατά την εκπόνηση των μελετών, με 
εξαίρεση την γεωτεχνική μελέτη στην οποία γίνεται εντοπισμός ορισμένων θεμάτων. Οι προς 
εκτέλεση ποσότητες που αναφέρονται στην ανάλυση του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 
τοπογραφικής μελέτης διαφέρουν σημαντικά από αυτές του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, 
συνεπώς δεν έχει γίνει σωστή εκτίμηση του τοπογραφικού αντικειμένου. Γίνεται σύντομος 
σχολιασμός του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης με θέματα που αφορούν στην υδραυλική μελέτη 
(υφιστάμενες μελέτες που δεν αναφέρονται στο ΤΤΔ, επάρκεια έργων εκβολής, δεύτερος οχετός 
λεωφ. Ποσειδώνος). Γίνεται πρόταση αύξησης του καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών κατά 
συνολικά 3 μήνες, εις βάρος των χρόνων έγκρισης που έχουν τεθεί στην Διακήρυξη, ώστε να μην 
μεταβάλλεται ο συνολικός χρόνος, η οποία βαθμολογείται αρνητικά γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον 
καθορισμένο στη Διακήρυξη καθαρό χρόνο και τις τμηματικές προθεσμίες. Συνεπώς, τόσο η 
πληρότητα όσο και η αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου των μελετών και ορθότητας του 
σχολιασμού κρίνεται συνολικά αρκετά καλή. Η επισήμανση προβλημάτων στην περιοχή μελέτης 
και η εισήγηση τρόπου επίλυσής τους κρίνεται πολύ καλή καθώς περιλαμβάνονται ειδικά θέματα 
που ενδιαφέρουν την υδραυλική μελέτη (όπως θέμα διέλευσης ρέματος στο Ο.Τ. 270, μεταφορά 
απορροής κατάντη του ρέματος, αποχέτευση ανατολικού τμήματος περιοχής μελέτης, υφιστάμενοι 
αγωγοί ακαθάρτων, προβλέψεις μελέτης ομβρίων υπολοίπου Ασυρμάτου ΠΕ4). Δεν αξιολογούνται 
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προτάσεις τεχνικών λύσεων. Το μέγεθος της Τεχνικής Προσφοράς υπερβαίνει σημαντικά το 
εύλογο μέγεθος των 60 σελίδων. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 4 κρίνεται συνολικά ως πάρα 
πολύ καλή(Κ1).  
 
4.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Η Μεθοδολογία εκπόνησης των μελετών γίνεται ανά κατηγορία μελέτης και με ανάλυση 
μεθοδολογίας των προς εκπόνηση επιμέρους μελετών. Δίνεται από κοινού η μεθοδολογία των 
έργων διευθέτησης και δικτύων ομβρίων για τα στάδια προμελέτης και οριστικής μελέτης. Στη 
μεθοδολογία γίνονται αρκετές εσφαλμένες/εκτός αντικειμένου της προς εκτέλεση σύμβασης 
επισημάνσεις: αναφέρεται ότι θα συνταχθεί έκθεση εκτίμησης έργου (η οποία δεν αναλύεται στη 
συνέχεια), ότι θα ληφθούν στοιχεία από το Δήμου Σκιάθου, ότι θα εκπονηθεί Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), ότι θα γίνει διαβίβαση της μελέτης στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Μαγνησίας, ότι θα γίνει τοπογραφική αποτύπωση αδόμητων εκτάσεων (εκτός 
αντικειμένου του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης), ότι το αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μελέτης 
Θεμελίωσης αφορά σε εγκαταστάσεις αντλιοστασίων και δεξαμενών (δεν προβλέπεται μελέτη 
θεμελίωσης ούτε και αντλιοστάσια-δεξαμενές). Συνεπώς ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της 
προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας κρίνεται 
μέτριος. Περιγράφονται σε πολύ καλό βαθμό η διαδικασία ελέγχου ποιότητας και οι εσωτερικές 
διαδικασίες παραγωγής της μελέτης, συνεπώς ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών 
για την παραγωγή της μελέτης κρίνεται πολύ καλός. Δίνονται συνοπτικά στοιχεία αξιοποίησης του 
διατιθέμενου εξοπλισμού/λογισμικού και γίνεται παραπομπή σε παράρτημα που δεν 
περιλαμβάνεται στα υποβληθέντα. Οι συμβάσεις στις οποίες ο διαγωνιζόμενος αναφέρει ότι 
εφάρμοσε επιτυχώς τη μεθοδολογία της μελέτης, περιλαμβάνουν υδραυλικά έργα αστικών 
περιοχών, μία ΜΠΕ, μία γεωτεχνική μελέτη και καμία τοπογραφική. Το χρονοδιάγραμμα  έχει 
αφενός πολύ χαμηλό βαθμό ανάλυσης, δεν περιλαμβάνει τις, αναφερόμενες στην Μεθοδολογία, 
ενέργειες σύνταξης Χρονοδιαγράμματος και ΠΠΜ και προτείνει την επιμήκυνση των καθαρών 
χρόνων και τη μείωση των χρόνων έγκρισης της Διακήρυξης, το οποίο βαθμολογείται αρνητικά, 
ενώ μειώνεται σε μη ρεαλιστικό βαθμό και ο χρόνος έγκρισης της ΜΠΕ. Συνεπώς η 
παρουσιαζόμενη τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος κρίνεται αποδεκτή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 4 κρίνεται συνολικά σχετικά καλή(Κ2).  
 
4.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης. Με βάση τα υποβληθέντα, η 
ομάδα μελέτης και ο Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με πολύ καλό επίπεδο κατάρτισης και 
ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. Επισυνάπτεται δήλωση του Συντονιστή και 
πίνακας στον οποίο δηλώνει ότι άσκησε παρόμοια καθήκοντα σε 49 συμβάσεις. Σε συνδυασμό με 
τα ανωτέρω, η επάρκεια της ομάδας σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος κρίνεται πολύ 
καλή. Στην έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και στον πίνακα προσωπικού παρουσιάζονται οι 
ειδικότητες, η θέση εργασίας των μελών, η σχέση τους με τον διαγωνιζόμενο, καθώς και τα γενικά 
και ειδικά ανά κατηγορία/μελέτη, καθήκοντα των υπευθύνων και των μελών των ομάδων μελέτης 
ονομαστικά. Συνεπώς η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων των ομάδων μελέτης κρίνεται 
πάρα πολύ καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας των μελών των ομάδων με τους υποψήφιους είναι πολύ 
καλές διότι βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εταιρικές/μόνιμες σχέσεις συνεργασίας.  Σε ότι 
αφορά την έκταση των προηγουμένων συνεργασιών, οι συνεργαζόμενοι οικονομικοί φορείς δεν 
έχουν συμπράξει στο παρελθόν σε καμία από τις αναφερόμενες 17 συμβάσεις. Δηλώνεται πρότερη 
συνεργασία σε 3 συμβάσεις μεταξύ μελών της υδραυλικής ομάδας με τον κο Κ. Τοπτσή 
(τοπογραφικά). Δεν δηλώνονται συμβάσεις στις οποίες συνεργάστηκαν μέλη της εταιρείας 
ΚΑΣΤΩΡ (περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά) με τις λοιπές ομάδες μελέτης. Υποβάλλονται δηλώσεις 
συνεργασίας για τα μη μέλη των συνεργαζομένων οικονομικών φορέων. Ο βαθμός συνοχής της 
ομάδας μελέτης του διαγωνιζόμενου κρίνεται καλός. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 4 κρίνεται συνολικά πολύ 
καλή(Κ3).  
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ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 5:  «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» - 
«ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» 
 
5.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της προς εκπόνηση μελέτης και της 
σκοπιμότητας των έργων. Γίνεται σύντομη αλλά καλή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με 
παραπομπή σε φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία φαίνεται να έχει προέλθει από ευρέως 
διαδεδομένο πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της Γης και όχι από επιτόπου λήψη. Στην 
παράγραφο εντοπισμού ελλείψεων ή προτάσεις του φακέλου, γίνεται εσφαλμένη εκτίμηση ότι δεν 
προβλέπεται η σύνταξη ΠΠΜ, το οποίο ζητείται στη Σ.Υ. που συνοδεύει τη Διακήρυξη. Δεν 
αναφέρεται ότι θα επανυποβληθεί, σύμφωνα με τη Σ.Υ., το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. 
Συνεπώς, η πληρότητα όσο και η κατανόηση του αντικειμένου των μελετών κρίνεται σχετικά καλή. 
Γίνεται σε πολύ καλό βαθμό εντοπισμός ζητημάτων που σχετίζονται με Περιβαλλοντικούς 
περιορισμούς (όπως περιοχή NATURA, προστασία παραλιακής ζώνης, αρχαιολογικοί χώροι). Ο 
εντοπισμός προβλημάτων που σχετίζονται με την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης είναι πολύ 
καλός και αναλυτικός και περιλαμβάνει τον καθορισμό των παροχών, τον έλεγχο της λεκάνης 
απορροής σε σχέση και με υφιστάμενα έργα (δίκτυα δυτικά οδού Βας. Κωνσταντίνου, λεωφ. 
Βάρης-Κορωπίου, οχετοί λεωφ. Σουνίου), τα τεχνικά έργα εγκάρσια στο ρέμα, τα προς σχεδιασμό 
δίκτυα ομβρίων κ.α. Γίνονται προτάσεις επίλυσης των εκτιμώμενων προβλημάτων για τα 
υδραυλικά αλλά και για τα τοπογραφικά και γεωτεχνικά θέματα εκπόνησης των μελετών. 
Αναφέρεται το ενδεχόμενο αναγκαιότητας εκπόνησης στατικών μελετών, εκτός σύμβασης. 
Συνεπώς, ο εντοπισμός των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την 
εκπόνηση της μελέτης κρίνεται πολύ καλός. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 5 κρίνεται συνολικά ως πολύ 
καλή(Κ1).  
  
5.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Η Μεθοδολογία εκπόνησης των μελετών γίνεται ανά κατηγορία μελέτης και με ανάλυση 
μεθοδολογίας των προς εκπόνηση επιμέρους μελετών. Στη μεθοδολογία αναφέρονται σε διάφορα 
σημεία λάθη-ανακρίβειες όπως ότι θα γίνουν τοπογραφικές εργασίες για τη μελέτη των πιθανών 
έργων κεφαλής και ότι θα γίνουν εργασίες βυθομέτρησης στις εκτάσεις που καλύπτονται από 
ύδατα. Συνεπώς ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από 
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο διαγωνιζόμενος κρίνεται σχετικά καλός. Περιγράφονται σε 
αρκετά καλό βαθμό οι διαδικασίες εκπόνησης και ελέγχου της μελέτης. Δίνονται συνοπτικά στοιχεία 
αξιοποίησης του διατιθέμενου εξοπλισμού/λογισμικού. Συνεπώς ο βαθμός επάρκειας των 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης κρίνεται αρκετά καλός. Οι συμβάσεις στις 
οποίες ο διαγωνιζόμενος αναφέρει ότι εφάρμοσε επιτυχώς τη μεθοδολογία της μελέτης, 
περιλαμβάνουν 7 συμβάσεις υδραυλικών έργων οι οποίες αναλύονται σε υπερβολικό βαθμό στο 
τέλος της Πρότασης Μεθοδολογίας, και συμβάσεις γεωτεχνικών μελετών. Δεν δίνονται συμβάσεις 
στις οποίες εφαρμόστηκε η μεθοδολογία τοπογραφικών μελετών και ΜΠΕ, εκτός από μία εκ των 
συμβάσεων υδραυλικών μελετών στην οποία αναφέρεται ότι έγιναν εργασίες αποτύπωσης και 
ΜΠΕ. Το χρονοδιάγραμμα  έχει χαμηλό βαθμό ανάλυσης, ενώ περιλαμβάνει τις ενέργειες σύνταξης 
Χρονοδιαγράμματος και ΠΠΜ. Συνεπώς η παρουσιαζόμενη τεκμηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος κρίνεται καλή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 5 κρίνεται συνολικά καλή(Κ2).  
 
5.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης. Με βάση τα υποβληθέντα, η 
ομάδα μελέτης και ο Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με πολύ καλό επίπεδο κατάρτισης και 
ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. Επισυνάπτεται δήλωση του Συντονιστή και 
πίνακας στον οποίο δηλώνει ότι άσκησε παρόμοια καθήκοντα σε 54 συμβάσεις. Σε συνδυασμό με 
τα ανωτέρω, η επάρκεια της ομάδας σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος κρίνεται πολύ 
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καλή. Στην έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και στον πίνακα προσωπικού παρουσιάζονται οι 
ειδικότητες, η θέση εργασίας των μελών, η σχέση τους με τον διαγωνιζόμενο, καθώς και τα ειδικά 
ανά κατηγορία/μελέτη, καθήκοντα των υπευθύνων και των μελών των ομάδων μελέτης 
ονομαστικά. Συνεπώς η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων των ομάδων μελέτης κρίνεται 
πάρα πολύ καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας των μελών των ομάδων με τους υποψήφιους είναι πολύ 
καλές διότι βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εταιρικές/μόνιμες σχέσεις συνεργασίας.  Σε ότι 
αφορά την έκταση των προηγουμένων συνεργασιών, οι συνεργαζόμενοι οικονομικοί φορείς και τα 
μέλη των ομάδων μελέτης έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε 2 συμβάσεις. Δηλώνονται 
επιπλέον 4 συμβάσεις στις οποίες έχουν συνεργαστεί τα μέλη υδραυλικών, τοπογραφικών και 
περιβαλλοντικών μελετών και 59 συμβάσεις στις οποίες έχουν συνεργαστεί τα μέλη ομάδας 
γεωτεχνικών. Υποβάλλονται δηλώσεις συνεργασίας για τα μη μέλη των συνεργαζομένων 
οικονομικών φορέων. Ο βαθμός συνοχής της ομάδας μελέτης του διαγωνιζόμενου κρίνεται πολύ 
καλός. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 5 κρίνεται συνολικά πολύ 
καλή(Κ3).  
 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 6: «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. 
ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΑΕ» - «ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΤΕΜ»  
 
6.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Περιγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης και η σκοπιμότητα των έργων 
και δίνονται γενικά στοιχεία της περιοχής με αναλυτική αναφορά στα βασικότερα χαρακτηριστικά 
που ενδιαφέρουν τη μελέτη (τουριστική περιοχή, πολεοδομικές προβλέψεις, προστατευόμενες 
περιοχές, αρχαιολογία, συσχέτιση με τα Σ.Δ. του ΥΠΕΝ). Περιγράφεται σε πάρα πολύ καλό βαθμό 
η υφιστάμενη κατάσταση απορροής και αναφέρονται τα κατασκευασμένα και υπό κατασκευή έργα 
(δεύτερος οχετός Σουνίου, δίκτυα περιοχών Ασυρμάτου δυτικά της Βασ. Κων/νου, Λαθούριζας και 
κέντρου Βάρης, συλλεκτήρας Βασ. Κων/νου, Δεμέστιχα κλπ,έργα περιοχής Μηλαδέζας). 
Εντοπίστηκαν και αναφέρονται αναλυτικά, εκτός των μελετών του Φακέλου, υπό εκπόνηση ή 
ολοκληρωμένες μελέτες/έργα σχετικά με το αντικείμενο (όπως υδραυλική μελέτη και ΜΠΕ ρ. 
Κόρμπι, ΜΠΕ για τη διαμόρφωση πλαζ Βάρκιζας, Κυκλοφοριακή μελέτη του Δ. Β-Β-Β). Σε κάποια 
σημεία της έκθεσης αναφέρεται έκταση δικτύου 100στρ., σε κάποια άλλα 100εκτ. Γίνεται πάρα 
πολύ καλός σχολιασμός του Φακέλου για το ΤΠΑ και το Χρονοδιάγραμμα. Έχει αναφερθεί η 
λανθασμένη αναγραφή μήκους κυρίων συλλεκτήρων στο ΤΠΑ. Η εκτίμηση του αντικειμένου του 
έργου που περιλαμβάνεται στο ΤΤΔ γίνεται με πάρα πολύ καλό βαθμό ανάλυσης και ξεχωριστά για 
το ρέμα και τα δίκτυα. Περιλαμβάνονται ΠΠΜ, χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα συμπληρωματικών 
εργασιών. Γίνεται εκτενής περιγραφή, με παραπομπή στη φωτογραφική τεκμηρίωση, των 
περιοχών που θα μελετηθούν τα έργα και αναφέρονται προβλήματα της περιοχής που αφορούν 
τόσο στο σχεδιασμό των έργων του ρέματος (προβλέψεις ΓΠΣ, καταπατήσεις/περιορισμοί της 
κοίτης, αποδέκτες λεωφ. Ποσειδώνος και λεωφ. Σουνίου, συνθήκες απορροής στην ανάντη λεκάνη 
Χερώματος, γειτνίαση με Σχολεία/Αθλητικό κέντρο και ανάγκη προστασίας αυτών), όσο και στις 
περιοχές των δικτύων ομβρίων (κατάσταση απορροής, στοιχεία κατασκευαζόμενων έργων, θέματα 
συμβατότητας του σχεδιασμού των υπό μελέτη έργων υπολ. Ασυρμάτου με την παρούσα μελέτη, 
λοιπές μελέτες και στοιχεία, αποδέκτες, παραλιακή ζώνη, απορροή προς ρ. Κόρμπι). 
Επισυνάπτονται χάρτες (μελετημένων-υπό κατασκευή-υφισταμένων κυρίων έργων, φωτογραφιών 
επί δορυφορικού υποβάθρου, περιβαλλοντικός, γεωλογικός). Πάρα πολύ καλή είναι η διάρθρωση 
της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, με πληρότητα, ανά κατηγορία και μελέτη και 
εντοπισμός πληθώρας επιπλέον γενικών και ειδικών θεμάτων που θα ληφθούν υπόψη κατά την 
εκπόνηση (καθορισμός παροχών σχεδιασμού, συμβατότητα μελετών ρέματος και ομβρίων, 
στερεομεταφορά, ιστορικό πλημμυρών, ρύπανση και βιώσιμη διαχείριση απορροών, δυσχέρειες 
εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου, μικρές κλίσεις, καθορισμένοι αποδέκτες, αρχαιολογικά ευρήματα, 
έργα αποχέτευσης ακαθάρτων, NATURA κλπ περιβαλλοντικά θέματα, εναλλακτική διαχείριση 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, γεωλογικά-γεωτεχνικά προβλήματα). Συνεπώς, ο εντοπισμός 
των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης κρίνεται 
πάρα πολύ καλός. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 6 κρίνεται συνολικά ως πάρα 
πολύ καλή(Κ1).  
 
6.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Η Μεθοδολογία εκπόνησης των μελετών περιγράφεται σε πάρα πολύ καλό βαθμό, ανά κατηγορία 
μελέτης και με ανάλυση μεθοδολογίας των προς εκπόνηση επιμέρους μελετών. Οι επιμέρους 
δραστηριότητες εκπόνησης της μελέτης περιγράφονται ανά στάδιο, με κωδικοποίηση των 
διαδικασιών, επισήμανση της αλληλοτροφοδότησης στοιχείων και καθορισμό σημείων ελέγχου. 
Περιλαμβάνονται στις αρχικές εργασίες η σύνταξη ΠΠΜ, χρονοδιαγράμματος της σύμβασης και 
προγράμματος συμπληρωματικών εργασιών. Σε κάθε στάδιο και επιμέρους αντικείμενο 
(υδραυλικά, τοπογραφικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά) αναλύεται με πληρότητα και σαφήνεια το 
επιμέρους αντικείμενο της κάθε μελέτης. Συνεπώς ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς 
εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας κρίνεται πάρα 
πολύ καλός. Περιγράφονται πάρα πολύ καλά οι γενικές αρχές εκπόνησης,  οι εσωτερικές 
διαδικασίες παραγωγής της μελέτης, η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων και τα στάδια 
εκπόνησης. Η διάρθρωση της ανάλυσης της μεθοδολογίας και η κωδικοποίηση των 
δραστηριοτήτων είναι συμβατή με την περιγραφή της χρονικής αλληλουχίας των εργασιών. 
Συνεπώς ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης 
κρίνεται πάρα πολύ καλός. Γίνεται αναφορά του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου 
εξοπλισμού/λογισμικού ανά κατηγορία μελέτης και πίνακες εξοπλισμών δίνονται σε παράρτημα. Σε 
ότι αφορά την εμπειρία σε μελέτες στις οποίες έχει εφαρμοστεί επιτυχώς η προτεινόμενη 
μεθοδολογία ο διαγωνιζόμενος αναφέρει 33 μελέτες όλων των κατηγοριών και με παρόμοιο 
αντικείμενο (διευθετήσεις, οριοθετήσεις και μελέτες δικτύων, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, 
περιβαλλοντικές). Το χρονοδιάγραμμα έχει υψηλό βαθμό ανάλυσης σε επιμέρους δραστηριότητες 
όλων των κατηγοριών και περιλαμβάνει τις ενέργειες σύνταξης Χρονοδιαγράμματος, ΠΠΜ και 
προγράμματος συμπληρωματικών εργασιών. Η κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων στο 
υποβληθέν χρονοδιάγραμμα είναι συμβατή με τη Μεθοδολογία. Συνεπώς η παρουσιαζόμενη 
τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
κρίνεται συνολικά πάρα πολύ καλή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 6 κρίνεται συνολικά πάρα πολύ καλή(Κ2).  
 
6.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης και επιμέρους μελέτες και 
εργασίες. Με βάση τα υποβληθέντα, η ομάδα μελέτης και ο Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με 
πολύ καλό επίπεδο κατάρτισης και ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. 
Επισυνάπτεται δήλωση του Συντονιστή και πίνακας στον οποίο δηλώνει ότι άσκησε παρόμοια 
καθήκοντα σε 89 συμβάσεις. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η επάρκεια της ομάδας σε σχέση με 
τη δομή του οργανογράμματος κρίνεται πάρα πολύ καλή. Στην έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων 
και στον πίνακα προσωπικού παρουσιάζονται οι ειδικότητες, η θέση εργασίας των μελών, η σχέση 
τους με τον διαγωνιζόμενο, καθώς και τα ειδικά ανά κατηγορία/μελέτη, καθήκοντα των υπευθύνων 
και των μελών των ομάδων μελέτης ονομαστικά. Δίνεται και διάγραμμα κατανομής και 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στο οποίο συσχετίζονται οι εργασίες με τα άτομα κάθε 
μελέτης/εργασίας. Συνεπώς η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων των ομάδων μελέτης 
κρίνεται πάρα πολύ καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας των μελών των ομάδων με τους υποψήφιους 
είναι πολύ καλές διότι βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εταιρικές/μόνιμες σχέσεις 
συνεργασίας.  Σε ότι αφορά την έκταση των προηγουμένων συνεργασιών, οι συνεργαζόμενοι 
οικονομικοί φορείς έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν ως εξής: σε 5 συμβάσεις μέλη όλων των 
ομάδων μελέτης (υδραυλικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και γεωτεχνικών). Δηλώνονται 
επιπλέον 12 συμβάσεις στις οποίες έχουν συνεργαστεί μέλη των ομάδων υδραυλικών, 
περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών μελετών και 8 συμβάσεις στις οποίες έχουν συνεργαστεί μέλη της 
ομάδας τοπογραφικών. Υποβάλλονται δηλώσεις συνεργασίας για τα μη μέλη των συνεργαζομένων 
οικονομικών φορέων. Ο βαθμός συνοχής της ομάδας μελέτης του διαγωνιζόμενου κρίνεται πάρα 
πολύ καλός. 
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Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 6 κρίνεται συνολικά πάρα 
πολύ καλή(Κ3).  
 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 7:  «Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστάσιου» - «ΒΑΪΝΑΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Σταύρου» 
 
7.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Περιγράφεται πολύ συνοπτικά το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης και η σκοπιμότητα των 
έργων. Γίνεται σύντομη αλλά καλή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με παραπομπή σε 
φωτογραφική τεκμηρίωση. Χάρτες της περιοχής με ορισμένα στοιχεία πολεοδομίας και 
υφισταμένων έργων έχουν περιληφθεί ως εικόνες μέσα στο κείμενο. Δεν προβλέπεται στη 
διάρθρωση της μελέτης η σύνταξη ΠΠΜ, το οποίο ζητείται στη Σ.Υ. που συνοδεύει τη Διακήρυξη. 
Δεν αναφέρεται ότι θα επανυποβληθεί, σύμφωνα με τη Σ.Υ., το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. Η 
περιγραφή του αντικειμένου των υδραυλικών μελετών και των οριοθετήσεων γίνεται πολύ 
συνοπτικά. Αναφέρεται ότι θα εκπονηθεί από τον Μελετητή Υδρολογική μελέτη. Στο Φάκελο 
Δημόσιας Σύμβασης προβλέπεται ότι οι παροχές σχεδιασμού θα εκτιμηθούν με βάσει υφιστάμενες 
μελέτες και στοιχεία. Στο λοιπό σχολιασμό του Φακέλου εντοπίζεται η λανθασμένη αναγραφή του 
μήκους κυρίων συλλεκτήρων στο ΤΠΑ. Αναφέρεται εσφαλμένα από τον διαγωνιζόμενο στην 
παράγραφο 4.1 ότι δεν περιλαμβάνεται στα τεύχη η εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών. Συνεπώς, η 
πληρότητα όσο και η κατανόηση του αντικειμένου των μελετών κρίνεται αρκετά καλή. Ο 
εντοπισμός θεμάτων που ενδιαφέρουν τη μελέτη είναι περιορισμένης έκτασης και περιλαμβάνει 
γενικά θέματα ιδιοκτησιών-προσβάσεων, βλάστηση που δυσχεραίνει τις εργασίες πεδίου, 
αναζήτηση στοιχείων κτηματογράφησης, καταπατήσεις, προσαρμογή έργων στον περιβάλλοντα 
χώρο και τις υποδομές και τρόπους επίλυσης αυτών. Γίνεται σε καλό βαθμό εκτίμηση της 
υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος (περιοχή NATURA). Ως ειδικό γεωτεχνικό πρόβλημα 
αναφέρεται η διακύμανση της στάθμης του υπογείου ορίζοντα. Στην περιγραφή θεμάτων 
συνεργασίας με ΟΤΑ της περιοχής, γίνεται λανθασμένη αναφορά σε συνεργασία με ΔΕΥΑ αλλά και 
εκπόνησης μελέτης Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας, μελέτη που δεν προβλέπεται στο ΦΔΣ. 
Συνεπώς, ο εντοπισμός των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την 
εκπόνηση της μελέτης κρίνεται καλός.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 7 κρίνεται συνολικά ως 
αρκετά καλή(Κ1).  
 
 
7.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Η Μεθοδολογία εκπόνησης των μελετών διαρθρώνεται ανά κατηγορία μελέτης. Στο συνοπτικό 
αντικείμενο δεν έχουν αναφερθεί οι τοπογραφικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες. Γίνεται καλή 
περιγραφή μεθοδολογίας για τις πρόδρομες εργασίες, σύνταξη ΠΠΜ κλπ. Αναφέρεται ότι θα 
συνταχθεί Εισηγητική έκθεση. Η μεθοδολογία εκπόνησης των υδραυλικών μελετών είναι σύντομη 
και γενική και δεν γίνεται ανάλυση μεθοδολογίας για τις επιμέρους υδραυλικές μελέτες και τα 
στάδια αυτών. Δίνεται πολύ καλή μεθοδολογική προσέγγιση περιβαλλοντικών, τοπογραφικών και 
γεωτεχνικών μελετών. Συνεπώς ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης 
από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας κρίνεται αρκετά καλός. Περιγράφονται 
με πολύ καλή ανάλυση οι διαδικασίες εκπόνησης και ελέγχου της μελέτης και η χρονική 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων, συνεπώς ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για 
την παραγωγή της μελέτης κρίνεται πολύ καλός. Γίνεται πολύ καλή ανάλυση του τρόπου 
αξιοποίησης του διατιθέμενου δυναμικού/εξοπλισμού/λογισμικού και αναφορά του εκάστοτε 
εξοπλισμού ανά κατηγορία μελέτης. Επισυνάπτονται πίνακες διατιθέμενου εξοπλισμού/λογισμικού. 
Οι συμβάσεις στις οποίες ο διαγωνιζόμενος αναφέρει ότι εφάρμοσε επιτυχώς τη μεθοδολογία της 
μελέτης, περιλαμβάνουν 10 συμβάσεις υδραυλικών έργών, 8 συμβάσεις τοπογραφικών μελετών, 3 
συμβάσεις γεωτεχνικών και 3 συμβάσεις ΜΠΕ. Το χρονοδιάγραμμα  έχει καλό βαθμό ανάλυσης και 
περιλαμβάνει τις ενέργειες σύνταξης Εισηγητικής Έκθεσης, Χρονοδιαγράμματος, ΠΠΜ, 
προγραμμάτων υποστηρικτικών εργασιών. Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος προβλέπεται σε 
διάστημα 1 μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την Σ.Υ. 
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σύμφωνα με την οποία θα υποβληθεί εντός 15 ημερών. Έχει τεθεί χρόνος έγκρισης γεωτεχνικών 
μελετών διαφορετικός από ότι στο χρονοδιάγραμμα του ΤΤΔ. Συνεπώς η παρουσιαζόμενη 
τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
κρίνεται συνολικά πολύ καλή.  
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 7 κρίνεται συνολικά πολύ καλή(Κ2).  
 
7.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης και επιμέρους μελέτες και 
εργασίες. Με βάση τα υποβληθέντα, η ομάδα μελέτης και ο Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με 
πολύ καλό επίπεδο κατάρτισης και ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. 
Επισυνάπτεται δήλωση του Συντονιστή και πίνακας στον οποίο δηλώνει ότι άσκησε παρόμοια 
καθήκοντα σε 32 συμβάσεις. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η επάρκεια της ομάδας σε σχέση με 
τη δομή του οργανογράμματος κρίνεται πάρα πολύ καλή. Στην έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων 
και στον πίνακα προσωπικού παρουσιάζονται οι ειδικότητες, η θέση εργασίας των μελών, η σχέση 
τους με τον διαγωνιζόμενο, καθώς και τα ειδικά ανά κατηγορία/μελέτη, καθήκοντα των υπευθύνων 
και των μελών των ομάδων μελέτης ονομαστικά. Συνεπώς η σαφήνεια στον καθορισμό των 
καθηκόντων των ομάδων μελέτης κρίνεται πάρα πολύ καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας των μελών 
των ομάδων με τους υποψήφιους είναι πολύ καλές διότι βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε 
εταιρικές/μόνιμες σχέσεις συνεργασίας.  Σε ότι αφορά την έκταση των προηγουμένων 
συνεργασιών, οι συνεργαζόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν ως εξής: σε 
6 συμβάσεις μέλη των ομάδων μελέτης υδραυλικών, περιβαλλοντικών και γεωτεχνικών. Σε μία εξ 
αυτών δηλώνεται συνεργασία με την ομάδα τοπογραφικών. Δηλώνονται επιπλέον 3 συμβάσεις 
στις οποίες έχουν συνεργαστεί τα μέλη υδραυλικών, περιβαλλοντικών μελετών σε μία εκ των 
οποίων δηλώνεται ότι έχουν συνεργαστεί και μέλη της ομάδας τοπογραφικών. Ο βαθμός συνοχής 
της ομάδας μελέτης του διαγωνιζόμενου κρίνεται πολύ καλός. Υποβάλλονται δηλώσεις 
συνεργασίας για τα μη μέλη των συνεργαζομένων οικονομικών φορέων μη επικυρωμένες από 
αρμόδια διοικητική αρχή και χωρίς ψηφιακή υπογραφή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 7 κρίνεται συνολικά πάρα 
πολύ καλή(Κ3).  
 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με α/α 8:  «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» 
 
8.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Περιγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης και η σκοπιμότητα των έργων. 
Αναγράφεται λανθασμένα ο τίτλος της σύμβασης (Αμυγδαλέζα αντί για Μηλαδέζα). Αναφέρεται ότι 
θα ληφθούν στοιχεία από το Σ.Δ. πλημμυρών Αττικής και από τα κατασκευαζόμενα δίκτυα στην 
περιοχή Μυγδαλέζας (ενν. Μηλαδέζας). Αναφέρονται ορισμένες ελλείψεις του Φακέλου (μη 
διαθεσιμότητα των στοιχείων υφισταμένων μελετών κατασκευής των ανωτέρω δικτύων ομβρίων 
στην Περιφέρεια, μη απαίτηση στελέχωσης με στατικό μελετητή, στοιχεία ΟΚΩ) και προτάσεις 
επίλυσης. Αναφέρεται και αναγκαιότητα εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την 
κατασκευή, το οποίο όμως δεν είναι θέμα έλλειψης ή προβλήματος του Φακέλου. Συνεπώς ο 
βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της μελέτης κρίνεται αρκετά καλός. Γίνεται σε 
καλό βαθμό εντοπισμός ορισμένων ζητημάτων που σχετίζονται με Περιβαλλοντικούς περιορισμούς 
(υπάρχουσες παρεμβάσεις/καταπατήσεις στο ρέμα, περιοχή NATURA, κατάταξη του έργου). 
Γίνεται σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με παραπομπή στο παράρτημα 
φωτογραφικής τεκμηρίωσης. Δεν δίνονται χάρτες. Δεν αναφέρεται στο αντικείμενο η υποβολή 
χρονοδιαγράμματος της σύμβασης. Γίνεται καλή περιγραφή του αντικειμένου των τοπογραφικών 
και γεωτεχνικών μελετών. Η περιγραφή του αντικειμένου των υδραυλικών μελετών του ρέματος 
κυρίως αναφέρεται σε θέματα υπολογισμών και παραδοχών του υδραυλικού μοντέλου και με μικρή 
αναφορά στο αντικείμενο του σχεδιασμού των έργων με βάση τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και 
των συνθηκών απορροής. Ο σχεδιασμός του δικτύου ομβρίων περιλαμβάνει καλή προσέγγιση του 
αντικειμένου και των θεμάτων που αναμένεται να αντιμετωπισθούν. Το αντικείμενο της ΜΠΕ 
αναφέρεται με καλό βαθμό ανάλυσης και εντοπισμού σημαντικών θεμάτων. Συνεπώς, ο 
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εντοπισμός των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της 
μελέτης κρίνεται αρκετά καλός. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του διαγωνιζόμενου με α/α 8 κρίνεται συνολικά ως 
αρκετά καλή(Κ1).  
 
8.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 
Η Μεθοδολογία εκπόνησης των μελετών διαρθρώνεται ανά κατηγορία μελέτης. Γίνεται καλή 
περιγραφή μεθοδολογίας για τις προκαταρκτικές εργασίες και για το ΠΠΜ, για το οποίο όμως 
αναφέρεται ότι θα συνταχθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο. Δίνεται αρκετά καλή μεθοδολογία 
εκπόνησης των υδραυλικών μελετών με ανάλυση χρησιμοποιούμενου λογισμικού και παραδοτέων, 
χωρίς όμως να αναλύεται στις επιμέρους υδραυλικές μελέτες και τα στάδια αυτών. Δίνεται πολύ 
καλή μεθοδολογική προσέγγιση των τοπογραφικών μελετών, με υπερβολική έκταση για το σχετικό 
μέγεθος και τις απαιτήσεις του αντικειμένου. Αναλύεται σε πολύ καλό βαθμό η μεθοδολογία των 
γεωτεχνικών μελετών και εκπόνησης ΜΠΕ. Συνεπώς ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της 
προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας κρίνεται 
αρκετά καλός. Περιγράφονται συνοπτικά οι εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης, η 
χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων και τα στάδια εκπόνησης, συνεπώς ο βαθμός επάρκειας 
των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης κρίνεται αρκετά καλός. Γίνεται 
αναφορά του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/λογισμικού ανά κατηγορία μελέτης. Σε ότι 
αφορά την εμπειρία σε μελέτες στις οποίες έχει εφαρμοστεί επιτυχώς η προτεινόμενη μεθοδολογία 
ο διαγωνιζόμενος παραπέμπει σε πίνακα που συνοδεύει την προσφορά. Συνημμένος στην 
προσφορά έχει δοθεί μόνο πίνακας συνεργασίας των μελών, στον οποίο αναφέρονται 24 μελέτες 
(κυρίως οριοθετήσεις και μελέτες δικτύων, δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται διευθετήσεις). Στο 
κείμενο της πρότασης μεθοδολογίας αναφέρεται ότι το χρονοδιάγραμμα  υποβάλλεται εντός 5 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στο χρονοδιάγραμμα έχει σημειωθεί ότι 
παραδίδεται σε 10 ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα έχει χαμηλό βαθμό ανάλυσης και περιλαμβάνει τις 
ενέργειες σύνταξης Χρονοδιαγράμματος και ΠΠΜ. Με βάση την παρουσίαση που γίνεται στο 
χρονοδιάγραμμα, η υποβολή των υδραυλικών προμελετών και των περιβαλλοντικών μελετών 
γίνεται ένα μήνα αργότερα (στο τέλος του 5ου μήνα) από ότι στο ΤΤΔ και μειώνεται κατά ένα μήνα ο 
χρόνος έγκρισης της ΜΠΕ και των Προμελετών. Η οριστική μελέτη εκπονείται στη συνέχεια σε 
διάστημα 4 αντί 5 μηνών που προβλέπει το ΤΤΔ και ο χρόνος έγκρισης των οριστικών μελετών 
γίνεται 2 αντί 1 μήνας. Το τρίτο στάδιο δεν μεταβάλλεται. Ο συνολικός χρόνος δεν μεταβάλλεται. 
Δεν τεκμηριώνονται οι προτάσεις αλλαγής του χρονοδιαγράμματος στην υποβληθείσα Πρόταση 
Μεθοδολογίας, έρχονται σε αντίθεση με τον καθορισμένο στη Διακήρυξη καθαρό χρόνο και τις 
τμηματικές προθεσμίες και δεν φαίνεται να εξυπηρετούν την εξέλιξη της σύμβασης, ενώ μειώνεται 
και ο χρόνος έγκρισης της ΜΠΕ. Συνεπώς η παρουσιαζόμενη τεκμηρίωση της δυνατότητας 
υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος κρίνεται συνολικά σχετικά 
καλή. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η πληρότητα και αξιοπιστία της Μεθοδολογίας του διαγωνιζόμενου 
με α/α 8 κρίνεται συνολικά καλή(Κ2).  
 
8.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Το Οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου είναι πλήρες και περιλαμβάνει την κατανομή επαρκούς 
αριθμού μελών στα προς μελέτη αντικείμενα ανά κατηγορία μελέτης. Με βάση τα υποβληθέντα, η 
ομάδα μελέτης και ο Συντονιστής κρίνονται επαρκείς με αρκετά καλό επίπεδο κατάρτισης και 
ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. Δεν δίνεται Υ.Δ. Συντονιστή (άρθρο 20.3.στ), 
δίνεται υπογεγραμμένος πίνακας μελετών Συντονιστή «Κυριότερες μελέτες Συντονιστή σχετικές με 
τη μελέτη» για 14 αναφερόμενες συμβάσεις, χωρίς να δηλώνεται υπεύθυνα ότι άσκησε παρόμοια 
καθήκοντα. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η επάρκεια της ομάδας σε σχέση με τη δομή του 
οργανογράμματος κρίνεται αρκετά καλή. Η έκθεση τεκμηρίωσης είναι συνοπτική αλλά περιεκτική, 
γίνεται περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υπευθύνου κάθε ομάδας και αναφορά στις αρμοδιότητες 
για το σύνολο της κάθε ομάδας. Δίνονται συνοπτικά στοιχεία εμπειρίας κάθε μέλους με αναφορά 
στα προς εκτέλεση καθήκοντα. Δεν αναφέρονται έτη εμπειρίας σχεδόν σε κανένα από τα μέλη της 
ομάδας μελέτης. Συνεπώς η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων των ομάδων μελέτης 
κρίνεται αρκετά καλή. Οι σχέσεις συνεργασίας των μελών των ομάδων με τους υποψήφιους είναι 
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πάρα πολύ καλές διότι βασίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε εταιρικές/μόνιμες σχέσεις 
συνεργασίας.  Σε ότι αφορά την έκταση των προηγουμένων συνεργασιών, αναφέρονται 24 
συμβάσεις, στις οποίες συμμετέχουν ορισμένα από τα μέλη των δηλούμενων ομάδων, μεταξύ των 
οποίων ο Συντονιστής και ο Υπεύθυνος υδραυλικών και γεωτεχνικών μελετών. Σε 2 συμβάσεις εξ 
αυτών έχουν συνεργαστεί ο Συντονιστής και οι υπεύθυνοι όλων των ομάδων μελέτης. Ο βαθμός 
συνοχής της ομάδας μελέτης του διαγωνιζόμενου κρίνεται πολύ καλός. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Οργάνωση του διαγωνιζόμενου με α/α 8 κρίνεται συνολικά πολύ 
καλή(Κ3).  
 
Στη συνέχεια υπολογίστηκε για κάθε διαγωνιζόμενο η συνολική βαθμολογία σύμφωνα με τον τύπο 
της παρ. 21.2 του άρθρου 21 της Διακήρυξης: UΤΠ = (45%*Κ1 + 30%*Κ2 + 25%*Κ3)  
Η βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

α/
α 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Βαθμολογ
ία 1ου 

κριτηρίου 

Βαθμολογί
α 2ου 

κριτηρίου 

Βαθμολογί
α 3ου 

κριτηρίου 

Συνολική 
βαθμολογί

α 

  Κ1 Κ2 Κ3 UΤΠ 

1 «ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε.»  
«ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ» 

85 81 82 83,05 

2 ΕΝΩΣΗ: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Π.Ε.»- «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» 

74 77 85 77,65 

3 1. «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - 
«G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.»  
2. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' δ.τ. ''ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.'' 

82 87 81 83,25 

4 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΤΣΗ του ΜΙΧΑΗΛ 
β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
διακρ. ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
γ. ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, διακρ. «ΚΑΣΤΩΡ» ΕΠΕ 

90 70 85 82,75 

5 «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ε.Ε.» - 
«ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» 

85 76 87 82,80 

6 «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΑΕ» - 
«ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΜ» 

94 94 93 93,75 

7 «Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
«ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του 
Αναστάσιου» 
«ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Σταύρου» 

81 85 91 84,70 

8 «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» 80 79 86 81,20 

 
Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα οι Τεχνικές Προσφορές όλων των διαγωνιζομένων κρίνονται 
παραδεκτές αφού η βαθμολογία τους σε κάθε επιμέρους κριτήριο είναι μεγαλύτερη από 60 
μονάδες.  
Την 21/03/2019 η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη σύνταξη του 1ου Πρακτικού το οποίο υπογράφηκε από 
τα μέλη της. 
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
1) Την Έγκριση του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ» (ΑΔΑΜ: 18PROC002998298 2018-04-25) προεκτιμώμενης αμοιβής 532.215,03 ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ), του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 
 
2) Να δοθεί εξουσιοδότηση στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού να 
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 4.ε της 
διακήρυξης(αποσφράγιση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών). 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1) Την έγκριση του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ» (ΑΔΑΜ: 18PROC002998298 2018-04-25) προεκτιμώμενης αμοιβής 532.215,03 ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ), του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 
 
2) Την εξουσιοδότηση στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου η Επιτροπή Διαγωνισμού να 
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 4.ε της 
διακήρυξης(αποσφράγιση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών). 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αικ. Αδαμοπούλου δηλώνει λευκό.  
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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