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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 23/09.05.2017 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής Βριλησσίων 
 

Αριθμός Απόφασης 175/2017 
 
 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα 
συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων» 
 
Στα Βριλήσσια, σήμερα 9η   Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30, στο δημοτικό  κατάστημα, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, ύστερα από την 6064/05-05-
2017 πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
παρ. 6 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών, συμπεριλαμβανομένου 
και του προέδρου, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη: 

 
Παρόντες  
 

κ. Κωνσταντίνος  Βαφειάδης  Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
κ. Ιωάννα Κυρίτση Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
κ. Φωτεινή  Μάρα Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
κ. Λαμπρινή Σίμου Δημοτική  Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
κ. Ελευθερία Πορφύρη Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
κ. Ελένη Σακισλή Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
κ. Αικατερίνη  Χρυσοπούλου  Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
  

Απόντες 
 

κ. Παναγιώτης Φυκίρης Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
κ. Ιωάννης Τσούτσιας  Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 

 
 
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κούκουνα Κατερίνα. 
 
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο  θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, με την υπ’ αριθ. 303/2015 (ΑΔΑ : 7ΒΠ7Ω9Ρ-
ΒΩΕ) Απόφασή της ενέκρινε τους όρους της Προκήρυξης Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Οριστική Μελέτη Έργων 
Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης 
στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων» προεκτιμώμενης αμοιβής 214.077,43 € (πλέον Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και 
αποφάσεις. 
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Περιοχή μελέτης είναι η περιοχή Πάτημα του Δήμου Βριλησσίων και βασικό αντικείμενο της 
μελέτης είναι ο σχεδιασμός συνδυασμένου συστήματος αγωγών και διατάξεων ανάσχεσης που 
περιλαμβάνει : Δευτερεύον δίκτυο ομβρίων, Διατάξεις ανάσχεσης, Διατάξεις εκκένωσης των 
διατάξεων ανάσχεσης και Σύνδεση του συνδυασμένου δικτύου και διατάξεων ανάσχεσης προς 
τον αποδέκτη συλλεκτήρα αγωγό. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού θα συνταχθούν τα 
απαραίτητα για τη δημοπράτηση του έργου Τεύχη Δημοπράτησης των έργων και ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν η 19-01-2016 και ώρα 11:00 π.μ. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 
303/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΠ7Ω9Ρ-ΒΩΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελείται από τους 
κ.κ.: 
 

1. Λογοθέτη Βασίλειο, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό (Π.Ε.), Προϊστάμενο του 
Τμήματος Υποδομών Πόλης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως Πρόεδρο,  

2. Μουστάκα Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό (Τ.Ε.), υπάλληλο του Τμήματος Υποδομών Πόλης 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως Μέλος, 

3. Μπούρα Κωνσταντίνο, Μηχανικό Περιβάλλοντος, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. ως Μέλος, 
(σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.  15078/09.07.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.). 

 
Οι συμμετοχές ήταν οι εξής: 
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Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε  
«ΡΟΗ» Ε.Ε. 603/18-1-2016 

2 ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ 639/19-1-2016 

3 
ΥΔΡΑΚΤΙΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

651/19-1-2016 

4 Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ» 660/19-1-2016 

 
Οι φάκελοι συμμετοχής και των τεσσάρων (4) συμμετοχών, θεωρήθηκε, από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, ότι υποβλήθηκαν εμπροθέσμως, αφού υποβλήθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
πριν από την λήξη της προθεσμίας που έθετε η προκήρυξη του διαγωνισμού (ώρα 11:00 π.μ. 
της 19/01/2016). 
 
Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν στην αρίθμηση (κατά τον 
παρασχεθέντα αριθμό πρωτοκόλλου) και μονογραφή των φακέλων των τεσσάρων (4) 
συμμετοχών, στο άνοιγμα των φακέλων αυτών και στην αρίθμηση και μονογραφή των τριών επί 
μέρους φακέλων κάθε συμμετοχής, δηλαδή του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», του 
φακέλου «Τεχνική Προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική Προσφορά».  
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Σε κάθε φάκελο διαπιστώθηκε η αναγραφή των απαιτουμένων από το άρθρο 3 της Προκήρυξης 
της μελέτης στοιχείων, δηλαδή του περιεχομένου (τίτλου) του φακέλου και της επωνυμίας των 
διαγωνιζόμενων.  
 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και των τεσσάρων (4) συμμετοχών ευρέθησαν 
σφραγισμένοι ασφαλώς, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. 
 
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας κάθε μίας 
συμμετοχής, δηλαδή: 
 

 Στην πληρότητα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά το άρθρο 21 
 Στο δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία κατά το άρθρο 18 
 Στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κατά το άρθρο 19 της Προκήρυξης 

του Διαγωνισμού. 
 
Από τον έλεγχο των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των τεσσάρων (4) συμμετεχόντων 
στον διαγωνισμό, προέκυψε ότι όλες οι συμμετοχές είναι έγκυρες. 
 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2426/01-03-2016 ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και 
αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Βριλησσίων, ενημέρωσε ότι η επιτροπή του διαγωνισμού εξέδωσε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Προκήρυξης του διαγωνισμού, ενστάσεις 
κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών, αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης, της 
γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης του εν λόγω πρακτικού, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 8 Μαρτίου 
2016 και ώρα 14:00.  
 
Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου η με αριθμό 
πρωτοκόλλου: 2629 / 07.03.2016 ένσταση από την εταιρία μελετών ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, ε 
την οποία εγείρεται θέμα ως προς αν οι διαγωνιζόμενες εταιρίες Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΡΟΗ» Ε.Ε και ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – 
ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διαθέτουν την κατά το Άρθρο 20, παράγραφο 20.1 της Προκήρυξης 
του διαγωνισμού Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
επανεξέτασε τους φακέλους δικαιολογητικών των ανωτέρω συμμετεχόντων. 
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των φακέλων και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4.6 της 
προκήρυξης της μελέτης στο οποίο αναφέρεται ότι «…πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό 
διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα του φακέλου “Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής” και νομιμότητα των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να 
“αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, μέσα σε 
συγκεκριμένη προθεσμία…», η Επιτροπή Διαγωνισμού κάλεσε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10998/8-9-
2016 έγγραφο, τις εταιρίες Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΡΟΗ» Ε.Ε και ΥΔΡΑΚΤΙΣ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ να προσκομίσουν 
τα απαραίτητα στοιχεία συνοδευόμενα από σχετικό υπόμνημα με τα οποία να απαντούν στα 
ανωτέρω αναφερόμενα θέματα που τους αφορούν, εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του 
παρόντος εγγράφου, ήτοι έως την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016. 
 
Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου τα κάτωθι : 
 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 11270 / 15.09.2016 έγγραφο, συνοδευόμενο από 
σχετικό φάκελο, από την εταιρία μελετών ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (συνημμένο 1) 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 11369 / 15.09.2016 έγγραφο από την εταιρία μελετών Β. 
ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. («ΡΟΗ» Ε.Ε.) (συνημμένο 2) 
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Την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2016 και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 στο Δημαρχείο 
Βριλησσίων (οδός Δ. Βερνάρδου 23) συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστές 
συνεδριάσεις για την εξέταση της ενστάσης κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
προκειμένου να υποβάλει σχετική εισήγηση προς την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή. 
 
Η επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε την υποβληθείσα ένσταση αποφάνθηκε και εισηγήθηκε 
ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων και η τελευταία ως 
Προϊστάμενη Αρχή να αποφασίσει επί της υποβαλλόμενης ένστασης λαμβάνοντας υπόψη 
την ανωτέρω γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων με την υπ’ αριθ. 244/2016 απόφαση της, 
ομόφωνα : 
Α) 
1. κάνει αποδεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 2629 / 07.03.2016 ένσταση από την 

εταιρία μελετών ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ως προς το τμήμα της που αφορά την 
συμμετοχή στο διαγωνισμό της εταιρίας Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΡΟΗ» Ε.Ε 

2. αποκλείει την εταιρία Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΡΟΗ» Ε.Ε από την συνέχεια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, διότι θεωρεί ότι δεν διαθέτει την κατά το άρθρο 20, 
παράγραφος 20.1 της Προκήρυξης του διαγωνισμού απαιτούμενη τεχνική ικανότητα 
για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό 

Β) 
1. Κάνει αποδεκτά τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε η σύμπραξη εταιριών 

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και 
τα προσαρτά, ως αναπόσπαστο μέρος, στον φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής 
τους 

2. απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 2629 / 07.03.2016 ένσταση από την εταιρία 
μελετών ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ως προς το τμήμα της που αφορά την συμμετοχή στο 
διαγωνισμό της σύμπραξης εταιριών ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, διότι τα υποβαλλόμενα συμπληρωματικά 
στοιχεία στοιχειοθετούν επαρκώς την απαιτούμενη κατά το αρ. 20 παρ. 20.1. της 
Προκήρυξης, τεχνική ικανότητα της σύμπραξης εταιριών ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν 
ασκήθηκε ουδεμία προσφυγή ή ένσταση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού οριστικοποίησε το 
Πρακτικό Ι του διαγωνισμού. 
 
Την 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων η Επιτροπή Διαγωνισμού με σκοπό το 
άνοιγμα και την αξιολόγηση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστές συνεδριάσεις την Τρίτη 15/11/2016, την Δευτέρα 
12/12/2016 και την 27/03/2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βριλησσίων (επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 – 15235 Βριλήσσια), και προέβη στον έλεγχο και 
αξιολόγηση των «Τεχνικών Προσφορών» των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέληξε ομόφωνα στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών ως εξής : 
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ΣΕΙΡΑ  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Βαθμολογία 
Αξιολόγησης 

Τεχνικής 
Προσφοράς 

1 ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ 639/19-1-2016 89,96 

2 
ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 
– ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

651/19-1-2016 91,41 

3 Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ» 660/19-1-2016 96,10 

 
Με την Αριθ. Πρωτ. 3893 / 27.03.2017 έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ανακοινώθηκε ότι 
: αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ που αφορά στον διαγωνισμό και ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Προκήρυξης του διαγωνισμού, ενστάσεις κατά του 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών, αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης, της γνωστοποίησης 
τοιχοκόλλησης του εν λόγω πρακτικού, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 και ώρα 
14:00. 
 
Κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, 
δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00, χωρίς την υποβολή 
εμπρόθεσμης ένστασης από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η επιτροπή του διαγωνισμού 
οριστικοποίησε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης. 
 
Στη συνέχεια ορίστηκε σύμφωνα με το αρ. 4.5 της Προκήρυξης,  ως ημερομηνία για την 
αποσφράγιση και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού, η 
Πέμπτη 20 Απριλίου 2017, και ώρα 8:00 π.μ., σε ανοικτή συνεδρίαση στα γραφεία της Δνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Την 20 Απριλίου 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων (επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 – 
15235 Βριλήσσια), η Επιτροπή Διαγωνισμού ώστε να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων 
οικονομικής προσφοράς. 
Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι φάκελοι ήσαν ασφαλώς κλεισμένοι και σφραγισμένοι. Σε κάθε φάκελο 
διαπιστώθηκε η αναγραφή των απαιτουμένων από το άρθρο 3 και το άρθρο 21 της Προκήρυξης 
της μελέτης στοιχείων, δηλαδή του περιεχομένου (τίτλου) του φακέλου και της επωνυμίας των 
διαγωνιζόμενων. Οι Οικονομικές Προσφορές ήσαν υπογεγραμμένες από τους νομίμους 
εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Διαγωνισμού θεώρησε και τις 
τρείς «Οικονομικές Προσφορές» πλήρεις, ορθές και παραδεκτές, προέβη δε στην καταχώρησή 
τους στο παρόν Πρακτικό υπ’ αριθ. ΙΙΙ. 
 
Σύμφωνα με τους φακέλους οικονομικών προσφορών και το περιεχόμενο συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν τις ακόλουθες οικονομικές 
προσφορές (σύμφωνα με την παρατήρηση που αναγράφεται στο έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη 
προς τα άνω μονάδα Ευρώ) : 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο.Π. % Ο.Π. (€) 

1 ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ 80,00% 42.816,00 

2 ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – 
ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74,50% 54.590,00 

3 Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ» 78,98% 45.000,00 

 
Οι οικονομικές προσφορές και των τριών συμμετοχών κρίνονται παραδεκτές αφού: 
α) Δεν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειμένου από τις οριζόμενες στα τεύχη 
του διαγωνισμού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιμώμενης αμοιβής. 
β) Είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 της Προκήρυξης της μελέτης.  

  
Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Προκήρυξης της μελέτης (παρ. 22.1.2.) ακολουθεί η βαθμολόγηση 
των οικονομικών προσφορών, αφού κρίθηκαν όλες παραδεκτές, σε εκατονταβάθμια κλίμακα, και 
γίνεται η στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε 
διαγωνιζόμενου. Η  βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%  

 
Η βαθμολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της 
χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονομική αυτή 
προσφορά ΟΠ ως εξής:  

U O.Π. = 100 x Ο.Π. min / Ο.Π. 
 

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

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.  
 
Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά Ο.Π. είναι αυτή της υπ’ αριθ. 1 συμμετοχής 
(ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ), ποσοστού 80.00% ήτοι ποσού 42.816,00 € 

 
Κατά συνέπεια οι σταθμισμένες προσφορές (U) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
διαμορφώνονται σύμφωνα με το ακόλουθο πίνακα : 
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ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

κατά τον 
παρασχεθέντα 

αριθμό 
πρωτοκόλλου 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο.Π. % Ο.Π. (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

U Ο.Π.   
= 100 * O.Π.min / 

Ο.Π. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

U Τ.Π. 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ         

U  
= U.Τ.Π. * 75% + 

U.Ο.Π. * 25% 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
με βάση την 
σταθμισμένη 

βαθμολογία U 

1 ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ 80,00% 42.816,00 100,00 89,96 92.47 2 

2 ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74,50% 54.590,00 78,43 91,41 88.17 3 

3 Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
«ΥΔΡΟΝΟΜΗ» 78,98% 45.000,00 95,15 96,10 95.86 1 
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Κατά συνέπεια η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η 
προσφορά της τρίτης (3ης) συμμετοχής, δηλαδή του Μελετητικού Γραφείου 
Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ» που συγκεντρώνει την 
μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (U) ήτοι 95,86 μονάδες. 
 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5304/20-04-2017 ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό και αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, ενημέρωσε ότι η επιτροπή 
του διαγωνισμού εξέδωσε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 της Προκήρυξης του διαγωνισμού (παρ. 4.8)  ενστάσεις κατά του 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών, αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης, 
της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης του εν λόγω πρακτικού, δηλαδή μέχρι την 
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00.  
 
Κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων 
ημερών, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00, χωρίς την 
υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η 
επιτροπή του διαγωνισμού οριστικοποίησε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙII του διαγωνισμού. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 5.1 της προκήρυξης 
του Διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται : «Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την 
έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής περί ανάθεσης της μελέτης, 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού», εισηγούμεθα ομόφωνα 
την λήψη σχετικής Απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να : 
 
Εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:  
«Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα 
δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων», 
προεκτιμώμενης αμοιβής 214.077,43 € (πλέον Φ.Π.Α.), 
στο Μελετητικό Γραφείο Μ. ΑΦΤΙΑΣ - Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ», 
που συγκεντρώνει την μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (U) ήτοι 95,86 μονάδες και 
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 22.2 της 
Προκήρυξης της μελέτης. 

Βριλήσσια, 05 Μαΐου 2017 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την ανάθεση της μελέτης 

 
“ Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα 

δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων ” 
 
 
  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού 

 
 
 

Λογοθέτης Βασίλειος           
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός  

        Τα Μέλη 
 
 
 

 
                     Μπούρας Κωνσταντίνος                        Μουστάκα Μαρία 
                    Μηχανικός Περιβάλλοντος                     Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού  έλαβε υπόψη της: 
 

 την εισήγηση του προέδρου  
 τις κείμενες διατάξεις 
 την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού 

 
 
 

  Αποφασίζει 
Κατά Πλειοψηφία 

 
       Μειοψηφούσης της Δημοτικής συμβούλου κ. Σακισλή Ελένης η οποία δήλωσε 

«παρούσα» 
 
 

Εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Οριστική Μελέτη Έργων 
Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων 
ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων», προεκτιμώμενης αμοιβής 
214.077,43 € (πλέον Φ.Π.Α.), στο Μελετητικό Γραφείο Μ. ΑΦΤΙΑΣ - Σ. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ», που συγκεντρώνει την μέγιστη 
σταθμισμένη βαθμολογία (U) ήτοι 95,86 μονάδες και υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 22.2 της Προκήρυξης της 
μελέτης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2017 

 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
 
 
 
 

      Ο Πρόεδρος της         Τα Μέλη 
 Οικονομικής Επιτροπής     
           

                   Ιωάννα Κυρίτση   
Κωνσταντίνος Βαφειάδης                         Μάρα Φωτεινή 

       Λαμπρινή Σίμου 

       Ελευθερία Πορφύρη 

       Ελένη Σακισλή 

Αικατερίνη Χρυσοπούλου 
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