
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

10η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ 21.03.2017 

 

Στην Αθήνα, σήµερα την Τρίτη 21 του µηνός Μαρτίου 2017 και ώρα 10.30 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, 4ος όροφος, Λιοσίων 22, συνήλθε η Οικονοµική 

Επιτροπή σε συνεδρίαση, ύστερα από τη µε Α.Π. 082019/17.03.2017 (ηµ/νία 

γνωστοποίησης: 17.03.2017) πρόσκληση του Προέδρου της, µε την εξής σύνθεση:  

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ 

Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ (Αντ/δρος) 

Α.ΜΟΝΤΙΑΝΟ 

Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ 

Γ.ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 

Γ.Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Σ.ΛΑΜΠΡΟΥ 

Ν.ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

Ν.ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Χρέη Γραµµατέα εκτέλεσε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής & 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Ν.Καρανικόλας. 

∆εδοµένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης επί συνόλου δέκα (10) Τακτικών Μελών προσήλθαν 

τα οκτώ (8) και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία. 

Οι απουσιάζοντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, το Τακτικό Μέλος κ. Κ.Γιαννοπούλου και τα 

Αναπληρωµατικά Μέλη κ.κ. Β.Αγγελόπουλος, Ν.Παπαχελά, Μ.∆ασκαλάκη, Π.Κωνσταντίνου, 

Ρ.Αξελός και Β.Καπερνάρος προσκλήθηκαν νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση και δεν 

προσήλθαν. 

Τα Τακτικά Μέλη κ.κ. Σ.Λάµπρου και Ν.Αβραµίδης αποχώρησαν στη µε αριθµό 331/2017 πράξη 

Ο.Ε.. 

Το Τακτικό Μέλος κ. Ν.Βαφειάδης προσήλθε στη µε αριθµό 334/2017 πράξη Ο.Ε. και αποχώρησε 

στη µε αριθµό 374/2017 πράξη Ο.Ε.. 

Ο Πρόεδρος κ. Α.Βαρελάς ήταν εκτός αιθούσης στη συζήτηση των µε αριθµό 375, 376, 377 & 

378/2017 πράξεων Ο.Ε., στις οποίες προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Κ.Αλεξίου. 
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Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ηµερήσιας διάταξης 68ο θέµα: «Λήψη απόφασης για την 

ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προϋπολογισµού 

426.368,68€, συµπ/νου ΦΠΑ 23%». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 

1. Ολόκληρο τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού. 

2. Τη µε αριθµό 1511/23.11.2015 απόφαση ∆.Σ. µε τo οποίo εγκρίθηκε το Τεχνικό 

Πρόγραµµα του έτους 2016. 
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3. Τη µε αριθµό 1537/23.11.2015 απόφαση ∆.Σ. µε τo οποίo εγκρίθηκε η αναµόρφωση 

του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2015. 

4. Τη µε αριθµό 1545/23.11.2015 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η αναµόρφωση 

του Προϋπολογισµού του έτους 2015. 

5. Τη µε αριθµό 1611/23.11.2015 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

6. Τη µε αριθµό 1644/23.11.2015 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η αναµόρφωση 

του Προϋπολογισµού του έτους 2016. 

7. Τη µε αριθµό 1793/27.11.2015 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία συγκροτήθηκε τριµελής 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

8. Τη µε αριθµό 1878/16.12.2015 πράξη Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη 

για το έτος 2015 και δέσµευση για τα έτη 2016 & 2017. 

9. Το από 17.12.2015 Πρακτικό ∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιας Κλήρωσης, της ∆/νσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού. 
10. Τη µε αριθµό 1907/21.12.2015 πράξη Ο.Ε. µε την οποία συντάχθηκε η διακήρυξη, 

καταρτίσθηκαν οι όροι και ορίσθηκε τριµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 του Ν.4024/2011, αποτελούµενη από τα Τακτικά Μέλη κ.κ. ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΟΥ 

ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρο), ΚΙΤΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ και τα 

Αναπληρωµατικά Μέλη κ.κ. ΚΟΝΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Αναπληρωτής Προέδρου), 

ΣΑΛΤΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΗΣΕΑ. 

11. Την από 24.12.2015 δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

12. Τη µε Α.Π. 416582/28.12.2015 περίληψη προκήρυξης σύµβασης µε την οποία 

ορίσθηκε η 23.02.2016 σαν ηµέρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών. 

13. Τη µε αριθµό 172/10.02.2016 πράξη Ο.Ε. µε την οποία: α) ανακλήθηκε η δέσµευση για 

το έτος 2017, β) εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη για το έτος 2016 και γ) εγκρίθηκε εκ νέου 

δέσµευση για το έτος 2017. 

14. Τη µε Α.Π. 059288/23.02.2016 ανακοίνωση της Προϊσταµένης της ∆/νσης Σχολικών 

Κτηρίων περί αναβολής της συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ορισµού της 

01.03.2016 ως νέας ηµεροµηνίας συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

15. Το από 15.03.2016 Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

16. Το από 01.07.2016 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

17. Τη µε Α.Π. 222513/12.07.2016 ένσταση της εταιρείας “∆ΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά 

του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

18. Τη µε Α.Π. 222732/12.07.2016 ένσταση της Σύµπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.” µε δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ.  – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” µε δ.τ. 

“ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

19. Τη µε Α.Π. 225724/14.07.2016 ένσταση της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, κατά του 

από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

20. Το µε Α.Π. 249942/08.08.2016 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε το οποίο 

διαβιβάστηκε στην Οικονοµική Επιτροπή η από 04.08.2016 Γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού II. 

21. Το µε Α.Π. 262658/26.08.2016 συµπληρωµατικό Υπόµνηµα της µε 

Α.Π.222732/12.07.2016 ένστασης της Σύµπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” µε 

δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ.  – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” µε δ.τ. 

“ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ”. 

22. Τη µε αριθµό 1033/31.08.2016 πράξη Ο.Ε. µε την οποία ανακλήθηκε η δέσµευση για 

το έτος 2017 και εγκρίθηκε εκ νέου δέσµευση για το έτος 2017. 

23. Το µε Α.Π. 285054/15.09.2016 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε το 

ανωτέρω συµπληρωµατικό Υπόµνηµα. 
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24. Τη µε αριθµό 1295/09.11.2016 πράξη Ο.Ε. µε την οποία: α) αναβλήθηκε η λήψη 

απόφασης επί των εν λόγω ενστάσεων και β) λήφθηκε εν µέρει απόφαση επί του µε 

Α.Π.262658/26.08.2016 ανωτέρω συµπληρωµατικού Υποµνήµατος. 

25. Τη µε αριθµό 2131/25.11.2016 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου Αθηναίων οικονοµικού έτους 2017. 

26. Τη µε αριθµό 2246/25.11.2016 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το 

τροποποιηµένο σχέδιο Προϋπολογισµού ∆ήµου Αθηναίων οικονοµικού έτους 2017. 

27. Τη µε Α.Π. 377927/29.11.2016 αιτιολόγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί του 

ανωτέρω συµπληρωµατικού Υποµνήµατος, την οποία αποδέχεται η Οικονοµική Επιτροπή. 

28. Τη µε αριθµό 1435/07.12.2016 πράξη Ο.Ε. µε την οποία: α) αποδέχτηκε την από 

04.08.2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των ενστάσεων κατά του 

Πρακτικού II και β) ανέπεµψε το Πρακτικό II στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προκειµένου 

να συντάξει νέο (διορθωτικό – συµπληρωµατικό) Πρακτικό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο γ µέρος του σκέλους I της µε αριθµό 1435/07.12.2016 πράξης Ο.Ε.. 

29. Το από 22.12.2016 διορθωτικό Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

30. Τη µε Α.Π. 409114/30.12.2016 προδικαστική προσφυγή της Σύµπραξης “Α. & Ι. 

ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” µε δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & 

ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” µε δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” κατά της µε αριθµό 

1435/07.12.2016 πράξης Ο.Ε. και κατά του διορθωτικού Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

31. Τη µε Α.Π. 012380/16.01.2017 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της 

ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής. 

32. Τη µε αριθµό 86/25.01.2017 πράξη Ο.Ε. µε την οποία απέρριψε τη µε 

Α.Π.409114/30.12.2016 ανωτέρω προδικαστική προσφυγή. 

33. Το από 22.02.2017 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

34. Τη µε Α.Π. 068706/08.03.2017 εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
35. Τη µεταξύ των µελών της συζήτηση σύµφωνα µε τα πρακτικά. 

36. Την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού κατά τη συνεδρίαση της 

21.03.2017. 

37. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αναθέτει την εκπόνηση της µελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιµώµενης αµοιβής 

346.641,21€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), ήτοι σύνολο 426.368,68€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23%, στο 

διαγωνιζόµενο σχήµα µε την επωνυµία “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” µε δ.τ. 

“ΓΕΩ∆ΙΚΤΥΟ Ε.Ε.” διότι συγκέντρωσε την µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους 

σταθµισµένη βαθµολογία 78,57 µονάδες, ήτοι οικονοµική προσφορά 68.011,01€ χωρίς Φ.Π.Α. 

µε έκπτωση 80,38% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

 

Η παρούσα υποβάλλεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ 

Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ  Α.ΜΟΝΤΙΑΝΟ 

Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ  Γ.ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 

Γ.Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Ν.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 
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