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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο ΙΙ του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

Σχετ:
1. Η µε αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η µε αρ. πρωτ. 116734/28-2-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3. Τα τεύχη δηµοπράτησης του Υποέργου 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» που συνέταξε και θεώρησε η Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου.
4. Το υπ'αριθµ. 781/22-1-2015 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσης σύµφωνης γνώµης για τα σχέδια των τευχών
δηµοπράτησης
5. Το Πρακτικό Νο ΙΙ της Ε.∆.
6. Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών: «Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί
Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών»
7. Η υπ’αριθµ. 34417/7-12-2015 ένστασης της σύµπραξης γραφείων µελετών: «Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ.
Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης»
8. Η από 14-1-2016 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ

Με το υπ’ αριθµ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις
∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»
στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον –
Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η πράξη περιλαµβάνει έξι (6) υποέργα εκ των οποίων το υποέργο 5 αφορά στην ανάθεση σύµβασης
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου, ο οποίος θα συνδράµει µε την ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδίκευσή
του στην άρτια και απρόσκοπτη κατασκευή των υποέργων 2 και 4 της Πράξης, ήτοι την κατασκευή του
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου,
ήτοι της Σταµάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου και Κρυονερίου.

Με το υπ’ αριθµ. (3) σχετικό έγινε η 1η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής του προϋπολογισµού
του Υποέργου 2 µετά την ενσωµάτωση των Νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε συµµόρφωση µε
την υπ’αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17-7-2012 απόφαση (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) µε θέµα «Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή στα
∆ηµόσια Έργα» και µε την υπ’αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26 του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και στην εφαρµογή των νέων Ενιαίων
Τιµολογίων (Υπ’αριθµ. ∆11γ/0/9/7 Απόφ. Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών» ΦΕΚ 363Β/19-2-2013) Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών.
Με το υπ’ αριθµ. (4) σχετικό διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών
δηµοπράτησης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 5 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 568.055,76€ µε το ΦΠΑ.
Με την υπ΄ αριθµ. 48/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου καταρτίσθηκαν
οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού και συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) για την αξιολόγηση
των προσφορών.
Την 20/5/2015 διενεργήθηκε ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω
υπηρεσίας. Από την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξέδωσε το Πρακτικό Νο Ι, µε το οποίο
διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων.
Στη συνέχεια η Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίασή της προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών
προσφορών, σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγησή τους και την 25/11/2015 εξέδωσε το
Πρακτικό Νο ΙΙ µε τον τελικό βαθµό που προέκυψε από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το
Πρακτικό Νο ΙΙ γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζοµένους µε σχετική ανακοίνωση της Προέδρου της
Επιτροπής σε εφαρµογή του άρθρου 4.3 της Προκήρυξης.

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκαν:
1. Η υπ’ αριθµ. 34417/7-12-2015 ένσταση από την σύµπραξη γραφείων µελετών: «Ροϊκός Σύµβουλοι
Μηχανικοί Α.Ε. – INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών» και
2. Η υπ'αριθµ. 34447/7-122015 ένσταση από την σύµπραξη γραφείων µελετών:
«Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.- Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης»
Επί των ενστάσεων, η Ε.∆. συνήλθε και αφού εξέτασε το εµπρόθεσµο γνωµοδότησε µε το (7) σχετικό.

Μετά τα ανωτέρω προτείνουµε:
1.

Την αποδοχή της από 14-1-2016 γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την
κατατεθείσα ένσταση κατά του από 25-11-2015 Πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Εισήγησης.

2.

Τη µερική αποδοχή της ένστασης της σύµπραξης «Υ∆ΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Γ. Κατσώνης & Σια Ε.Ε.Γεώργιος Λούσης – Γεώργιος Γιαννέλης» ως προς τα σηµεία 2.α και 2.β της ένστασης και την
αύξηση της βαθµολογίας της σύµπραξης µε α/α 1 του κριτηρίου U2A.

3.

Της µερικής αποδοχής της ένστασης της σύµπραξης «Ροϊκός Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. –
INTEGER Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Μελετών» ως προς τα σηµεία 1, 2.β και 2.ι της ένστασης, µε
τροποποίηση του Πίνακα ΙΙΙ Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών όλων των συµµετεχόντων, όπως
αναφέρεται στα σηµεία 1 και 2.β και αύξηση της βαθµολογίας του κριτηρίου U2Β της σύµπραξης µε
α/α 5.

4.

Την αναποµπή του από 25-11-2015 Πρακτικού ΙΙ στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου αυτή να
προβεί σε συµπλήρωση/διόρθωση αυτού µε την οριστική πλέον βαθµολογία.
Συνηµµένα

Τα (5) έως (8) σχετικά
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών,
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

