
 

 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   302/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής  και 
των τεχνικών προσφορών της μελέτης "Δράσεις Προστασίας των 
Υδάτων Δήμου Αμυνταίου". 

Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 
(Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 
4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-
09-2021 (Β’ 4441), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14624/30-09-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                   Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης   
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                       
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 242/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των Υδάτων Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 258.675,18€, και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού.  

Στις 21/09/2021, ημέρα διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού, η ανωτέρω 
επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό 1, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο: 
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« Στο Αμύνταιο, την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:15 πμ οι ακόλουθοι: 

 Ευάγγελος Τοπάλης, ως πρόεδρος ΕΔ 
 Χρήστος Τζωρτζης, ως Μέλος ΕΔ 
 Εμμανουήλ Τσιομπάνος, Εκπρόσωπος ΤΕΕ, ως Μέλος ΕΔ 

οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή του Διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω 
σύμβασης, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 242/2021 Απόφαση (ΑΔΑ Ω3ΡΣΩΨΛ-
ΒΥΑ) συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να συντάξουμε το 1ο Πρακτικό. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών σύμφωνα 
με το άρθρο 14 της εγκεκριμένης Διακήρυξης ορίστηκε η 21/09/2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00πμ και ως ημερομηνία και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 21/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:15πμ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα προέβη σε 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 
(υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες 
πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες τεχνικές 
προσφορές των λοιπών οικονομικών φορέων. 

Ο Αναθέτων Φορέας δεν διαβίβασε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
κανέναν κλειστό φάκελο καθώς δεν υπήρχαν έγχαρτες εγγυήσεις συμμετοχής που να 
είχαν προσκομιστεί πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

Στη συνέχεια, μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στις 
ακόλουθες ενέργειες: 

 ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», 
τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το 
υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παρήχθη από το 
Υποσύστημα και κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετοχές στον διαγωνισμό 
διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

Πίνακας 1 : Κατάλογος συμμετεχόντων 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 DELCO E.Π.Ε. - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. 
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΣΙΜΟΥ 

20/09/2021 18:10:12 

2 «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. 
HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ» 

21/09/2021 09:22:21 

 έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, και προέβη στην 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2, ενώ παράλληλα προέβη σε ηλεκτρονικό 
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έλεγχο στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο έλεγχος των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής έγινε βάσει τα οριζόμενα στο 
άρθρο 20.2 της Διακήρυξης όπου προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Ο οικονομικός φορέας δύναται 
να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.104 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν στον παρόντα Φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, τα αποδεικτικά (α) 
καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας, (β) οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, (γ) τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και 
(δ) διασφάλισης ποιότητας των άρθρων 22.2.1, 22.2.2, 22.2.3 και 22.2.4 
αντίστοιχα, της παρούσας.» 

Ελέγχοντας τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω 
έχουν υποβληθεί από τους προσφέροντες τα εξής στοιχεία: 

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

Οι εγγυητικές επιστολές ελέγχθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. γ. 
και στο άρθρο 15.1 της Διακήρυξης με παράλληλο έλεγχο της εγκυρότητάς τους. Ο εν 
λόγω έλεγχος απέβη θετικός. 

Πίνακας 2 : Έλεγχος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

Α/Α Επωνυμία 
Προσφέροντα 

Είδος 
(Ηλεκτρονική ή 
Έντυπη με 
αριθμό 
πρωτοκόλλου 
υποβολής) 

Αριθμός Ποσό Διάρκεια Ηλεκτρικός 
έλεγχος 

εγκυρότητας 
(https://validate.

tmede.gr/#/) 

1 «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. 
HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

Ηλεκτρονική 
Εκδότης: ΤΜΕΔΕ 
 
Ηλεκτρονική 
Εκδότης: ΤΜΕΔΕ 
 

e-125031/ 
20-09-2021 
 
e-124962/ 
20-09-2021 
 

2.921,00 
 
 
1.252,00 
 

420 
ημέρες 
 
 
420 
ημέρες 

ΝΑΙ 

2 DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
& ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. 

Ηλεκτρονική 
Εκδότης: ΤΜΕΔΕ 
 
Ηλεκτρονική 
Εκδότης: ΤΜΕΔΕ 
 

e-124898/ 
17-09-2021 
 
e-124785/ 
17-09-2021 
 

2.712,00 

 

 

1.460,00 

620 
ημέρες 
 
 
620 
ημέρες 

ΝΑΙ 
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- ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΣΙΜΟΥ 

Έλεγχος πληρότητας των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ο έλεγχος της πληρότητας των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής έγινε βάσει τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20.2 της Διακήρυξης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανά 
προσφέροντα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 3 : Έλεγχος πληρότητας των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Προσφέρων 20.2 α 
ΕΕΕΣ 

22.2.1 22.2.2 22.2.3 22.2.4 

DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ε.Π.Ε.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΣΙΜΟΥ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

«HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο φάκελος του προσφέρονται με την επωνυμία «DELCO 
E.Π.Ε. - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ε.Π.Ε.- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ» δεν είναι πλήρης όπως 
ζητείται επί ποινή αποκλεισμού από το άρθρο 20.2 της Διακήρυξης. 

Μετά τον ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 22.2.1, 22.2.2, 22.2.3 και 22.2.4 της Διακήρυξης διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: 

ΕΕΕΣ 

1) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.» 

Έχουν κατατεθεί 2 ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς που απαρτίζουν την ένωση 
τα οποία φέρουν έγκυρω ψηφιακή υπογραφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ΕΕΕΣ η 
υποβολή αφορά στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

DELCO E.Π.Ε. - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.: Κατ. 20, σε ποσοστό συμμετοχής 65% 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ: Κατ. 20, σε ποσοστό συμμετοχής 35% 
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Ως Leader (Συντονιστής) Οικονομικός Φορέας έχει οριστεί ο ΟΦ «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.». 

Κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης ορίζεται ο κ.Θεόδωρος Δεληγιαννίδης, Διαχειριστής 
και Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας DELCO ΕΠΕ και Αναπληρωτής του Κοινού 
Εκπροσώπου ο κ. Δεληγιαννίδης Νικόλαος, Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος 
της εταιρείας DELCO ΕΠΕ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

α) O ΟΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ, έχει παρέμβει στο αρχικό ΕΕΕΣ 
και έχει προσθέσει τα κάτωθι πεδία, τα οποία, αν και ζητούνται από την Διακήρυξη,  
δεν είχαν συμπεριληφθεί στο ΕΕΕΣ, το οποίο είχε αναρτηθεί στο σύστημα του 
ΕΣΗΔΗΣ με τα λοιπά ΤΔ: 

1. Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
2. Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
3. Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

β) Ο ΟΦ DELCO E.Π.Ε. - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. στο ερώτημα «Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά» 
απαντά ως εξής: Υπεύθυνος για τον Συντονισμό του Έργου και της Ομάδας Μελέτης, 
για όλες τις υδρογεωλογικές εργασίες και έρευνες της Μελέτης κατηγορίας 20 για τον 
καθορισμό και χαρτογράφηση των ζωνών προστασίας του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και 
για την κατηγορία 27 (εάν αποφασιστεί) , αλλά και όλων των θεμάτων που 
αφορούν την κατηγορία 13 το οποίο δεν προβλέπεται από τα κριτήρια επιλογής 
της Διακήρυξης. 

2) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

Έχουν κατατεθεί 2 ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς που απαρτίζουν την ένωση, 
τα οποία φέρουν έγκυρω ψηφιακή υπογραφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ΕΕΕΣ η 
υποβολή αφορά στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. 
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»: Κατ. 20, σε ποσοστό συμμετοχής 
70% 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ»: Κατ. 20, σε ποσοστό συμμετοχής 30% 

Ως Leader Οικονομικός Φορέας έχει οριστεί ο ΟΦ «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε.»  

Κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης ορίζεται ο κ. Γεώργιος Τσοτσώνης, Πρόεδρος Δ.Σ, 
Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και Αναπληρωτής του Κοινού Εκπροσώπου ο κ. Γεώργιος 
Κρητσωτάκης. 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας 
έγινε σύμφωνα με το άρθρο 19.1 και 22.2.1 της Διακήρυξης.  

ΑΔΑ: 6ΦΓΩΩΨΛ-ΜΨΟ



 

1) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.» 

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς της έχει 
κατατεθεί: 

 Το  εταιρικό μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε 
στην κατηγορία (Κατ. 20 Τάξη Γ ) (Αρ. Μητρώου 28) 

 Το  μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ» 
στην κατηγορία (Κατ. 20 Τάξη Γ ) (Αρ. Μητρώου 9914) 

2) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς του έχει 
κατατεθεί: 

 Το  εταιρικό μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»  (Κατ. 20 Τάξη Γ) (Αρ. Μητρώου 734) 

 Το  μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ» 
(Κατ. 20 Τάξη Γ) (Αρ. Μητρώου 18614) 

Δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας έγινε 
σύμφωνα με το άρθρο 19.2 και 22.2.2 της Διακήρυξης.  

«Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια αποδεικνύεται από τον ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις (μέσος όρος τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων), 
ο οποίος θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 200.000,00 ευρώ.» 

1) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.» 

Δεν έχουν κατατεθεί τα ζητούμενα οικονομικά στοιχεία προς πλήρωση του 
κριτηρίου 19.2 της διακήρυξης. 

2) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

Προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας έχουν κατατεθεί: 

 Από την εταιρία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ισολογισμοί 
όπως έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των 
οικονομικών χρήσεων 2018 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.Μ.Η.: 1792596/09-10-2019), 2019 
(αρ. πρωτ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2091644/15-09-2020) και 2020 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.Μ.Η.: 
2386322/08-06-2021)  από τις οποίες προκύπτει μέσος κύκλος εργασιών άνω 
των 200.000,00 € της παρ. 19.2 της διακήρυξης. 

ΑΔΑ: 6ΦΓΩΩΨΛ-ΜΨΟ



 

Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας έγινε 
σύμφωνα με το άρθρο 19.3 και 22.2.3 της Διακήρυξης.  

«19.3 (α) Ειδικότερα ως προς την απαίτηση στελέχωσης των επιχειρήσεων, τα 
επαγγελματικά προσόντα των απαιτούμενων για τη συγκεκριμένη σύμβαση 
οικονομικών φορέων, ορίζονται ως ακολούθως: 

1. Για την κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές 
Έρευνες και Μελέτες), τουλάχιστον: 

• (1) μηχανικό ή επιστήμονα απόφοιτο ανώτατης σχολής 12ετούς εμπειρίας» 

1) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.» 

Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α) η Ένωση κατέθεσε : 

 Το  εταιρικό μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «DELCO E.Π.Ε. - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε» στην κατηγορία (Κατ. 
20 Τάξη Γ ) (Αρ. Μητρώου 28) 

 Το  μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ» 
στην κατηγορία (Κατ. 20 Τάξη Γ ) (Αρ. Μητρώου 9914) 

 Βιογραφικά Σημειώματα των : Ν.Δεληγιαννίδη, Δ.Καλφόγλου, Θ.Δεληγιαννίδη, 
Α.Πλουμπή, Γ.Κατσαρού, Ι.Δεληγιαννίδου, Κ.Ηλιάδη, Σ.κούνιο, Σ.Τσακαλίδη, 
Γ.Δεληγιαννίδη, Θ. Νικολαΐδη, Ι.Ρετζέπη, Μ.Αναγνώστου, Λ.Παπαδόπουλου, 
Χ.Τριγώνη, Ν.Δεληγιαννίδη, Ν.Παπαδημητρίου 

 ΥΔ των Ν.Δεληγιαννίδη και Θ.Δεληγιαννίδη ως επιπλέον υποστηρικτικό 
επιστημονικό προσωπικό 

 Πίνακας Γενικής Επαγγελματικής Εμπειρίας του ΟΦ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ» 

 Πίνακες Γεωλογικών, Περιβαλλοντικών και Υδραυλικών Μελετών του ΟΦ 
«DELCO E.Π.Ε. - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε». 

2) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α) η Ένωση κατέθεσε : 

 Το  εταιρικό μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»  (Κατ. 20 Τάξη Γ) (Αρ. Μητρώου 734) 

 Το  μελετητικό πτυχίο του ΟΦ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ» 
(Κατ. 20 Τάξη Γ) (Αρ. Μητρώου 18614) 

Επιπλέον για την απόδειξη της στελέχωσης υποβάλλεται ο αντίστοιχος τίτλος 
σπουδών και βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα VI για τους 
Γ.Κρητσωτάκη, Γεωλόγο – Γεωτεχνικό (Πανεπιστήμιο Αθηνών 2001) και Χ.Χρόνη 
Γεωλόγο (ΕΚΠΑ 2000). 

 Κατάλογο στελεχών σύμφωνα με το Υπόδειγμα V 

«19.3.β Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οφείλει 
να διαθέτει, επιπλέον τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Η ειδική τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητας αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: 6ΦΓΩΩΨΛ-ΜΨΟ



 

Απαιτείται ο προσφέρων να έχει εκπονήσει ως Ανάδοχος τουλάχιστον μία (1) 
εγκεκριμένη υδρογεωλογική μελέτη (κατ. 20) την τελευταία δωδεκαετία (12ετία) 
η οποία να περιλαμβάνει στο αντικείμενο τον προσδιορισμό υδρογεωλογικών 
χαρακτηριστικών υπόγειων υδατικών συστημάτων μέσω της σύνταξης 
υδρογεωλογικού μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης στα πλαίσια έργων 
διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων. Η υλοποίηση της ως άνω 
εμπειρίας θα αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες 
απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης» 

1) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.» 

Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β) η Ένωση κατέθεσε : 

Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β) η Ένωση κατέθεσε : 

Κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων μελετών, σύμφωνα με το συνημμένο 
Υπόδειγμα VΙΙ, που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία δωδεκαετία (από την 
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού έως και τα 12 έτη που προηγούνται 
αυτής) από τον ΟΦ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.».Ωστόσο σε 
κάποιες μελέτες αναφέρει ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό (περί της έντεχνης, 
επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών) και συγκεκριμένα : 

 Για την κατηγορία 20: 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΕΛ ΕΚΚΑΡΑΣ Δ.ΔΟΜΟΚΟΥ». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 
16.129,03€. (Αποδέκτης: Δήμος Δομοκού) (05.04-2021-28.04.2021) 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΕΛ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ Δ.ΔΟΜΟΚΟΥ». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 
16.129,03€. (Αποδέκτης: Δήμος Δομοκού) (05.04-2021-28.04.2021) 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΜΕ ΥΓΡΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΗΣ ESTELL A.E.». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 
1.500,00€. (Αποδέκτης: ESTELL A.E) (16.07.2020-02.02.2021) – Πιστοποιητικό 
εκτέλεσης της σύμβασης: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ενώ ζητούνται 
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά των Φορέων Ανάθεσης περί της έντεχνης, επιτυχούς 
και αποτελεσματικής εκπόνησης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 22.2.3 
ii της Διακήρυξης) 

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΠΙΘΑ» Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ.». Η συνολική αμοιβή 
ανέρχεται στο ποσό των 2.41935€. (Αποδέκτης: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ) (18.11.2019-
18.12-2019)  

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 
ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 547.599,73€. 
(Αποδέκτης: ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) (19.11.2018-15.11.2019)  

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΤΟΥΠΙΑ-ΚΑΤΣΙΒΕΛΙΑ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 
1.500,00€. (Αποδέκτης: Δ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ/ΤΕΣ Ο.Ε. & ZONIRO 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) (21.11.2018-05.12.2018) – Πιστοποιητικό εκτέλεσης της 
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σύμβασης: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ενώ ζητούνται 
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά των Φορέων Ανάθεσης περί της έντεχνης, επιτυχούς 
και αποτελεσματικής εκπόνησης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 22.2.3 
ii της Διακήρυξης) 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται 
στο ποσό των 2.000,00€. (Αποδέκτης: Δ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ/ΤΕΣ Ο.Ε.) 
(27.09.2018-17.10.2018) – Πιστοποιητικό εκτέλεσης της σύμβασης: Τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών (ενώ ζητούνται βεβαιώσεις/πιστοποιητικά των Φορέων 
Ανάθεσης περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των 
συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 22.2.3 ii της Διακήρυξης) 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΔΑ. «Η ΑΛΚΥΟΝΗ» ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο 
ποσό των 1.500,00€. (Αποδέκτης: ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΔΑ. «Η ΑΛΚΥΟΝΗ» ΣΥΝ.Π.Ε.) (18.10.2017-
24.11.2017) – Πιστοποιητικό εκτέλεσης της σύμβασης: Τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών (ενώ ζητούνται βεβαιώσεις/πιστοποιητικά των Φορέων Ανάθεσης 
περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 22.2.3 ii της Διακήρυξης) 

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΘΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό 
των 650,00€. (Αποδέκτης: UNHCR.) (16.01.2017-31.01.2017) – Πιστοποιητικό 
εκτέλεσης της σύμβασης: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ενώ ζητούνται 
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά των Φορέων Ανάθεσης περί της έντεχνης, επιτυχούς 
και αποτελεσματικής εκπόνησης των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 22.2.3 
ii της Διακήρυξης) 

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Η συνολική 
αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€. (Αποδέκτης: ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.) 
(11.11.2016-30.11.2016) – Δεν υπάρχει αποδεικτικό 

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ 
ΜΕ ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 
1.000,00€. (Αποδέκτης: ΔΕΛΦΟΙ-ΔΟΔΤΟΜΟ Α.Μ.Ε.) (02.06-2016-10.12.2016) – 
Πιστοποιητικό εκτέλεσης της σύμβασης: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ενώ 
ζητούνται βεβαιώσεις/πιστοποιητικά των Φορέων Ανάθεσης περί της έντεχνης, 
επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 22.2.3 ii της Διακήρυξης) 

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ 
ΜΕ ΥΓΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 
1.000,00€. (Αποδέκτης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ.) (01.05.2016-16.05.2016) – Δεν 
υπάρχει αποδεικτικό 

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 400,00€. (Αποδέκτης: 
MARINE CHACHANIDZE-ZANIA) (01.04.2016-26.04.2016) – Δεν υπάρχει 
αποδεικτικό 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ». Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο 
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ποσό των 700,00€. (Αποδέκτης: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Α.Ε.) (30.10.2014-12.11.2014) – Δεν υπάρχει αποδεικτικό 

2) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β) η Ένωση κατέθεσε : 

Κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων μελετών, σύμφωνα με το συνημμένο 
Υπόδειγμα VΙΙ, που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία δωδεκαετία (από την 
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού έως και τα 12 έτη που προηγούνται 
αυτής) από τον ΟΦ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ»  , με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του Φορέα Ανάθεσης, συνοδευόμενο από 
σχετικά πιστοποιητικά του Φορέα Ανάθεσης περί της έντεχνης, επιτυχούς και 
αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών και συγκεκριμένα : 

 Για την κατηγορία 20: 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ». Η συνολική συμβατική αμοιβή εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται στο 
ποσό των 8,500 € πλέον ΦΠΑ και αφορά εξ’ ολοκλήρου στην κατηγορία 20. Το 
ποσοστό συμμετοχής στην κατηγορία ανέρχεται σε 100%.  (Αποδέκτης: Δήμος 
Διστόμου - Αράχοβας-Αντίκυρας). Συνολική Αμοιβή  8.500,00€ (31.05.2016 – 
19.12.2016) 

“ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - 
ΣΤΕΙΡΙΟΥ. Η συνολική συμβατική αμοιβή εκπόνησης τηςμελέτης ανέρχεται στο ποσό 
των 20.000 € πλέον ΦΠΑ και αφορά εξ’ ολοκλήρου στην κατηγορία 20. Το ποσοστό 
συμμετοχής στην κατηγορία ανέρχεται σε 100%. (Αποδέκτης: Δήμος Διστόμου - 
Αράχοβας-Αντίκυρας). Συνολική Αμοιβή  20.000,00€. (12.09.2017 - 02.10.2017) 

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΜΑΤΙ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΝΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΗΓΗΣΗ ΑΜΑΤΙ». Η συνολική συμβατική αμοιβή εκπόνησης της μελέτης 
ανέρχεται στο ποσό των 5,000€ πλέον Φ.Π.Α. και αφορά εξ’ ολοκλήρου στην 
κατηγορία 20. Το ποσοστό συμμετοχής στην κατηγορία ανέρχεται σε 100%. 
(Αποδέκτης: ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. (Θυγατρική εταιρεία του Δήμου Φαιστού). Συνολική 
Αμοιβή  5.000,00€. (19.12.2017 - 02.10.2020) 

«ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ». Η συνολική συμβατική αμοιβή εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται 
στο ποσό των 56.979,38 € πλέον ΦΠΑ και αφορά εξ’ ολοκλήρου στην κατηγορία 20. 
Το ποσοστό συμμετοχής στην κατηγορία ανέρχεται σε 100%. (Αποδέκτης: Δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας). Συνολική Αμοιβή  56,979,38€. (06.03.2018 - 
09.07.2018) 

Δικαιολογητικά για εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας 
έγινε σύμφωνα με το άρθρο 19.4 και 22.2.4 της Διακήρυξης.  

1) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «DELCO E.Π.Ε. - Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.» 
Δεν έχουν κατατεθεί τα ζητούμενα οικονομικά στοιχεία προς πλήρωση 
του κριτηρίου 19.2 της διακήρυξης. 

ΑΔΑ: 6ΦΓΩΩΨΛ-ΜΨΟ



 

2) ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ με την επωνυμία «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ» 

Οι οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν την απαίτηση για τα πρότυπα με την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με είτε το σύστημα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είτε 
ΕΛΟΤ 1439 είτε άλλα αναγνωρισμένα συστήματα που βασίζονται στη σχετική 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 
οργανισμούς. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το κριτήριο μπορεί να 
ικανοποιείται από ένα μόνο μέλος της ένωσης 

Ο ΟΦ HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. κατέθεσε: 

 Πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από τον φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου 
«EQA HELLAS A.E.», στις 09.09.2021 και το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία 
έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με πεδίο 
εφαρμογής την εκπόνηση μελετών δημοσίου ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος ή 
επίβλεψη μελέτης κατασκευής και λειτουργίας έργων και την παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για μελέτες, έργα & λειτουργία έργων (Αριθμός 
Πιστοποιητικού:ΣΔΠ 4002Α/20). 

 Πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από τον φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου 
«EQA HELLAS A.E.», στις 21.12.2020 και το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία 
έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, με πεδίο 
εφαρμογής την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανικού 
και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(Αριθμός Πιστοποιητικού: ΣΠΔ 4002/20).   

 Πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από τον φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου 
«EQA HELLAS A.E.», στις 14.07.2021, προς την εταιρεία την οποία νομίμως 
εκπροσωπώ με επωνυμία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει 
και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία το 
οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 προς 
αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1801:2008/OHSAS 18001:2007 
με πεδίο εφαρμογής την εκπόνηση μελετών δημοσίου ή ιδιωτικού 
ενδιαφέροντος, την επίβλεψη μελέτης κατασκευής και λειτουργίας έργων και 
την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μελέτες, έργα και λειτουργία έργων 
(Αριθμός Πιστοποιητικού: ΣΔΥΑΕ 4002/21). 

 Υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας των ανωτέρω φωτοαντιγράφων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όπως αναλύεται ανωτέρω διεξοδικά, ο προσφέρων με την επωνυμία «DELCO E.Π.Ε. 
- Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΙΜΟΥ.» κρίνεται ότι πρέπει να αποκλειστεί από 
την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής δεν είναι πλήρης όπως ζητείται επί ποινή αποκλεισμού, υπάρχουν 
σφάλματα όπως παρέμβαση/αλλοίωση στο έντυπο του ΕΕΕΣ που συνοδεύει τα τεύχη 
δημοπράτησης και δεν αποδεικνύεται ότι πληροί τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της οικείας Διακήρυξης. 

Η ΕΔ εν συνεχεία προέβη στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του εναπομείναντος 
προσφέροντα με την επωνυμία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ» 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έλεγχος Πληρότητας 

Η πληρότητα της τεχνικής προσφοράς ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 20.3 της 
Διακήρυξης: 

“20.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας: 

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία 
του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του 
τρόπου επίλυσής τους. Στην 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 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 περίπτωσης 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 διατάξεων των περιπτώσεων 
β΄ και γ΄ (Να συμπληρωθεί και το Υπόδειγμα III), 

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 
(Να συμπληρωθεί και το Υπόδειγμα IV).” 

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) 
σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των 
υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία 
αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας 
μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος ενενήντα (90) σελίδων 107 
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κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος 
οργανογράμματος. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ» σύμφωνα με την 
ειδική φόρμα που παράγεται από το σύστημα και αφορά στα αρχεία της τεχνικής 
προσφοράς που κατατέθηκαν, κρίνεται πλήρης. 

Στη συνέχεια η ΕΔ προχώρηση στην αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων της τεχνικής 
προσφοράς ανά κριτήριο σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης. Πιο αναλυτικά: 

Η ΕΔ χρησιμοποίησε για την αξιολόγηση κάθε κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς 
ποιοτικούς λεκτικούς χαρακτηρισμούς με αντίστοιχο εύρος βαθμολογίας όπως 
περιγράφεται ακολούθως: 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ >=98 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 90 - 97 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 85 - 89 

ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ 80 - 84 

ΚΑΛΗ 75 - 79 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΛΗ 70 - 74 

ΜΕΤΡΙΑ 65 - 69 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 40 - 64 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ < 40 

 

Αξιολόγηση πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της 
μελέτης -  Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς – Κ1 

Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.1.1 της Διακήρυξης 
σύμφωνα με το οποίο: 

«21.1.1 Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 20.3(α) και συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης. 
• Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της 

επισήμανσης των τυχόν προβλημάτων. 
• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την 

αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων. 
Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 
1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της 
βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 50%.». 

Τεκμηρίωση 

βαθμολόγησης 

Η τεχνική προσφορά της ένωσης διαμορφώνεται στους 
ακόλουθους κύριους άξονες: 

Σχολιασμός της υφιστάμενης κατάστασης με περιγραφή της 
θέσης της μελετώμενης περιοχής, του φυσικού περιβάλλοντος, 
των προστατευόμενων περιοχών, των γεωλογικών συνθηκών, 
της τεκτονικής της περιοχής, του υδρογραφικού δικτύου, των 
υδρογεωλογικών συνθηκών και των διαφόρων περιβαλλοντικών 
πιέσεων. 

Επιπρόσθετα, σχολιάζεται το περιεχόμενο του φακέλου του 
έργου, αναφορικά με ελλείψεις και προτάσεις αντιμετώπισης τους 
και αναφορικά με παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές και την 
κείμενη νομοθεσία. 

ΑΔΑ: 6ΦΓΩΩΨΛ-ΜΨΟ



 

Γενικά περιγράφεται η σκοπιμότητα του έργου, προτάσεις 
συνεργασίας με δημόσιους φορείς και ΟΤΑ. 

Διακριτά, αναλύεται το αντικείμενο της υδρογεωλογικής μελέτης 
ενώ γίνονται και κάποιες πρόσθετες επισημάνσεις αναφορικά με 
πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα γεωλογικά προβλήματα κτλ. 

Επισημαίνεται με μεγάλη πληρότητα πιθανές δυσχέρειες και 
προβλήματα και κρίσιμα σημεία εκπόνησης της μελέτης 
συνοδευόμενα με τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Λεκτικός 
χαρακτηρισμός 

Βαθμολόγηση 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με συνολικά αυτά που παρατίθενται 
στην Τεχνική Έκθεση της ένωσης, μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
προς το κριτήριο Κ1, πάρα πολύ καλή λαμβάνοντας 
βαθμολογία 97. 

Αξιολόγηση της προταθείσας Πρότασης Μεθοδολογίας - Κριτήριο 2ο Τεχνικής 
Προσφοράς – Κ2 

Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.1.2 της Διακήρυξης 
σύμφωνα με το οποίο: 

“21.1.2 Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 20.3(β) Πρότασης 
Μεθοδολογίας. 

Αξιολογούνται συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 
τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 

• Ο βαθμός επάρκειας των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών 
παραγωγής μελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας και εσωτερικής συμβατότητας του 
προβλεπόμενου χρονικού προγραμματισμού για την εκπόνηση της μελέτης 
μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. 

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 
1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου 
ορίζεται σε σ2= 25%.” 

Τεκμηρίωση 

βαθμολόγησης 

Παρουσιάζεται ανάλυση των φάσεων εκπόνησης της μελέτης. 
Περιγράφονται οι εσωτερικές διαδικασίες, η γενικότερη 
οργάνωσης και η λειτουργία του υποψηφίου. 

Παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt αλλά με 
ταυτόχρονη λεκτική περιγραφή και τεκμηρίωσή του. 

Παρατίθεται σχετικός απαραίτητος εξοπλισμός και λογισμικό των 
οικονομικών φορέων της ένωσης. 

Γίνεται αναφορά σε εφαρμογή της μεθοδολογίας σε 
προηγούμενες συμβάσεις. 

Λεκτικός 
χαρακτηρισμός 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με συνολικά αυτά που παρατίθενται 
στην Πρόταση Μεθοδολογίας της ένωσης, μπορεί να 
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Βαθμολόγηση χαρακτηριστεί ως προς το κριτήριο Κ2, πάρα πολύ καλή 
λαμβάνοντας βαθμολογία 98. 

 

Αξιολόγηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας των προταθέντων κατά την 
παρ. 20.3(δ) και 20.3(ε) της Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήριο 3ο Τεχνικής 
Προσφοράς – Κ3 

Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.1.3 της Διακήρυξης 
σύμφωνα με το οποίο: 

“21.1.3 Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η οργανωτική αποτελεσματικότητα των προταθέντων κατά την παρ. 
20.3(δ) και 20.3(ε) της Τεχνικής Προσφοράς. 

Αξιολογούνται συγκεκριμένα: 

• Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας για τη κάλυψη του αντικειμένου 
του έργου από πλευράς αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί 
επαρκής η ομάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας μελέτης να 
διατίθεται το ελάχιστο απαιτούμενο για την καλούμενη τάξη δυναμικό. Η 
ανεπαρκής στελέχωση βαθμολογείται αρνητικά. 

• Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις 
σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με 
τους υποψηφίους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των 
μελών της ομάδας. Εφόσον χρησιμοποιείται και αξιοποιείται τεκμηριωμένα από 
τον διαγωνιζόμενο στην ομάδα μελέτης στελεχικό δυναμικό πέραν του βασικού, 
δηλαδή του δυναμικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της μελέτης, 
λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναμικό 
νοούνται τα άτομα του διαγωνιζόμενου, τα οποία ανήκουν στο δυναμικό του 
πτυχίου και με τον όρο βασικό στελεχιακό δυναμικό, το ελάχιστο δυναμικό ανά 
κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη διακήρυξη. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του 
οργανογράμματος για την εκπόνηση της μελέτης. 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας σε σχέση με τα 
προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση με παλαιότερες συνεργασίες 
σε αντίστοιχες συμβάσεις μελετών. 

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 
1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου 
ορίζεται σε σ3= 25%.” 

Τεκμηρίωση 

βαθμολόγησης 

Παρουσιάζονται οι διακριτές θέσεις των μελών της ομάδας 
μελέτης σε οργανόγραμμα και αναφορικά με την προτεινόμενη 
οργάνωση και λειτουργία της ένωσης. Δίνονται γενικές αναφορές 
καθηκόντων ανά θέση στο οργανόγραμμα αλλά και ειδικές 
αναφορές στα εκάστοτε καθήκοντα των μελών σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του μελετητικού αντικειμένου. Για την εκπόνηση της 
κατηγορίας μελέτης διατίθεται άνω του ελάχιστου απαιτούμενου 
δυναμικού. 

Για την αξιολόγηση της συνοχής, παρατίθεται πίνακας με 
προηγούμενες συμβάσεις στον οποίο παρουσιάζονται πληθώρα 
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συμβάσεων στις οποίες έχουν συνεργαστεί αφενός οι οικονομικοί 
φορείς της ένωσης και αφετέρου τα προτεινόμενα μέλη της 
ομάδας μελέτης. 

Λεκτικός 
χαρακτηρισμός 

Βαθμολόγηση 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με συνολικά αυτά που παρατίθενται 
στην Έκθεση Καθηκόντων, στο Οργανόγραμμα, στον Πίνακα 
Προτεινόμενου Προσωπικού και στον Πίνακα Συνοχής  της 
ένωσης, μπορεί να χαρακτηριστούν ως προς το κριτήριο Κ3, 
πάρα πολύ καλά λαμβάνοντας βαθμολογία 97. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το εν λόγω Πρακτικό ολοκληρώνεται με την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς 
της ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.3 της Διακήρυξης, στο οποίο 
αναφέρεται ότι: 

«21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) 
αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των 
προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 

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

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
σ1+σ2+σ3 = 1 

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

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των 
κριτηρίων του άρθρου 21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω 
διαδικασίας.» 

Η συνολική βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όπως διαμορφώνεται από τους 
συντελεστές βαρύτητας είναι ίση με: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 =50% Χ 97  25% Χ 98 + 25% Χ 97 = 97,25 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ΕΔ ολοκληρώνει το παρόν πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα 
του ελέγχου του άρθρου 4 της Διακήρυξης και υποβάλλει στον Αναθέτων Φορέα το 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος για λήψη σχετικής απόφασης, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την 
αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο 
χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής.» 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄): Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

3. Την αριθ. 242/2021 απόφαση Ο.Ε. 
4. Το από 21/09/2021 πρακτικό διαγωνισμού 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 21/09/2021, 1ο Πρακτικό του Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), 
για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των Υδάτων 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 258.675,18€,  σύμφωνα με το 
οποίο: 

i. Γίνεται δεκτός στο (1ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Παραλαβής, Αποσφράγισης 
και Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) ο παρακάτω συμμετέχων στον 
διαγωνισμό Οικονομικός Φορέας: 

1. Ένωση Οικονομικών Φορέων HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

διότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 
12792/27-08-2021 Αναλυτική Διακήρυξη. 

Β. Εγκρίνει το από 21/09/2021, 2ο Πρακτικό του παραπάνω Ανοικτού 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο: 

Γίνεται δεκτός για το 3ο Στάδιο του Διαγωνισμού (Αποσφράγιση, Έλεγχος και 
Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία:  

1. Ένωση Οικονομικών Φορέων HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

δεδομένου ότι πληροί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας. 

Γ. Η Αποσφράγιση και ο Έλεγχος των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει 
άμεσα. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 302/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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