ΑΔΑ: Ω7ΤΗΩ93-ΖΓΘ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.25 14:19:08
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2015..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 24ης-11-2015
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..374/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..26ης/24-11-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..24η Νοεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..32802/20-11-2015.. πρόσκλησης για
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της
ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της αριθµ πρωτ. 32976/23.11.2015 ένστασης της εταιρείας
BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά των όρων διακήρυξης του
πρόχειρου διαγωνισµού για τη « Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας
εργατοτεχνικού προσωπικού»»
ΘΕΜΑ 1ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού ο.ε
2015 για την δηµοσίευση αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)»
ΘΕΜΑ 2Ο: «Καθορισµός όρων δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου».
 ΘΕΜΑ 3Ο: «Εκδίκαση της υπ’ αριθ. πρωτ. 32709/19-11-2015 ένστασης της
εταιρείας AG ADVENT ΑΕ κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού
παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη ¨Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆.
∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008¨».
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση Μελέτης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού
∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Εργασίες διαµόρφωσης χώρων στο ∆. Κατ/µα
∆ροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδοµίας»»
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εγγραφή του ∆ήµου, ως
µέλος σε ηλεκτρονικό περιοδικό “ Μετάλογος” για την επιστηµονική κατάρτιση και
επιµόρφωση του προσωπικού του τµήµατος της Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής
Υποστήριξης.»
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Μπιτάκος Παναγιώτης
Στάικος Θεόδωρος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: .. 374/2015..
 ΘΕΜΑ 3Ο: «Εκδίκαση της υπ’ αριθ. πρωτ. 32709/19-11-2015 ένστασης της
εταιρείας AG ADVENT ΑΕ κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού
παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη ¨Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆.
∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008¨».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α»
(ΦΕΚ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.

3. Την 218/29-10-2015

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας .

4. Την 360/13-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε α) η διάθεση
πίστωσης του ποσού των 59.901,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0026 µε την ονοµασία
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008 » του
Προϋπολογισµού 2015 και β) η από 29-10-2015 Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού
Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου
∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008 .

5. Tην αριθµ.πρωτ. 32536/2280/2015 διακήρυξη όπου

ορίστηκε η 27η Νοεµβρίου ως

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού

6. Την άριθµ πρωτ 32709/19-11-2015 εµπρόθεσµη ένσταση της εταιρείας AG ADVENT A E κατά
των όρων της διακήρυξης (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την
οποία

: «…..
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.........»

7. Την αριθµ πρωτ 32882/20-11-2015 Γνωµοδότηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την οποία εκφράζει τις απόψεις για την
υπ΄ αριθµ. 32709/19-11-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας AG ADVENT A E (που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την οποία

:

«Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας παραθέτουµε τις απόψεις µας ως ακολούθως:
Η διαµόρφωση των τεθέντων νοµίµων κριτηρίων έγινε µε σκοπό την επιλογή του
κατάλληλου υποψηφίου για την ταχεία και µε συνέπεια ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις
του συγκεκριµένου έργου.
Με την ελάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του αναδόχου να έχει µέσο
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο από το
300% του Προϋπ/σµού του έργου, δηλαδή ύψους 146.100,00€, αναδεικνύεται η δυναµική
ανάπτυξη και η εξέλιξη της εταιρείας τα τελευταία έτη.
Με 15/ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία του υπευθύνου του έργου σε συνδυασµό
µε την επιστηµονική του κατάρτιση σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και
υπηρεσιών, διασφαλίζεται η ουσιαστική εµπειρία του και η παροχή υψηλής ποιότητας των
εξειδικευµένων υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να διασφαλίζεται η µεγαλύτερη συµµετοχή
διαγωνιζοµένων στον εν λόγω διαγωνισµό, προτείνεται η αποδοχή της ένστασης ως προς
το δεύτερο σκέλος και τη διαµόρφωση του σχετικού εδαφίου του κριτηρίου 4.2.2.Β ως
εξής: «Συγκεκριµένα ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακές
σπουδές, 15ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και
διοίκησης και να έχει διατελέσει υπεύθυνος έργου τουλάχιστον στα ελάχιστα
απαιτούµενα έργα της ανωτέρω παραγράφου 4.2.2Α.»

8. Την αριθµ. πρωτ. 32936/23-11-2015 ένσταση της εταιρίας CONSAAT Ο.Ε. κατά
των όρων της διακήρυξης (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης)
σύµφωνα µε την οποία:
«Κύριοι,
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Η εταιρεία µας, έχει ιδρυθεί τα τελευταία 8 χρόνια και είναι Πιστοποιηµένη
κατά ISO9001 και ΕΛΟΤ1435 στο χώρο των εξειδικευµένων Υπηρεσιών σε
∆ηµόσιους Οργανισµούς και Υπηρεσίες, διαθέτει στελέχη µε 20-ετή εµπειρία
στο χώρο της Ποιότητας, εκπαιδευµένα για το πρότυπο *EN* *ISO9001* και *1429
* από τον *ΕΛΟΤ* και για το EN17025 από τον ΕΣΥ∆, και έχει διεκπαιρεώσει
επιτυχώς Σ∆Π κατά ISO9001 και ∆ιαχειριστική Επάρκειας (ΕΛΟΤ1429) σε
∆ηµόσιους Οργανισµούς και ΟΤΑ που έχουν Πιστοποιηθεί από ∆ιαπιστευµένους
Φορείς αλλά και ∆ιαχειριστικές Αρχές.
Ενηµερωθήκαµε από το site σας (http://www.dionysos.gr/?q=node/4973) και σας
πληροφορούµε ότι *ΒΑΣΙΚΟΙ όροι* της εν' θέµατι ∆/ξης *∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
συµµετέχουµε στον ∆/σµο* κυρίως για τους κάτωθι λόγους:
*Α.* Θεωρούµε την *προυπολογισθείσα δαπάνη των 60.000 Ευρώ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
µεγάλη *για τo ∆ήµο σας µε δεδοµένο ότι αντίστοιχα ανάπτυξη *για Συστήµατα
∆ιαχείρισης Ποιότητας σε ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΤΑ δεν ξεπερνούν τα 15.000 Ευρώ
*και ∆ηµόσιοι Φορείς Υπουργεία, Περιφέρεια, Πολιτικά και Στρατιωτικά
Νοσοκοµεία έχουν προσφάτως εντός 2015 δηµοσιεύσει ∆ιακηρύξεις µε
προϋολογισµό 11.000-35000 Ευρώ ακόµα και για ολόκληρο Νοσοκοµείο ή
Υπουργείο (Βλ. παρακάτω και συνηµµένες ∆/ξεις)
*1. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO/ΕΛΚΕ Ανάπτυξη ISO9001 & ΕΛΟΤ 1429
**προυπολογισµού
27.000 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
*2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ανάπτυξη ISO9001 προυπολογισµού 11.000 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
*3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΣΝΑ Ανάπτυξη **ISO9001 προυπολογισµού 30.000
Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
*4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανάπτυξη **ISO9001 προυπολογισµού 35.000 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
*Β.* Το παραπάνω, σε συνδιασµό µε τον όρο *4.2.1.1* *περί απόρριψης
συµµετοχής εφόσον η ε**λάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας
είναι οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν µέσο **κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο από το 300% του **προϋπολογισµού
του υπό ανάθεση Έργου, δηλαδή ύψους 146.100,00 €!!!!!*,
*∆ΕΝ ΜΑΣ επιτρέπει να συµµετέχουµε στο ∆/σµο µε πραγµατικά ανταγωνιστική,
τεχνικά αποδεκτή και συµφέρουσα προσφορά προς όφελος της Υπηρεσίας σας, και
για το λόγο αυτό εκφράζουµε την ένστασή µας.*
Στη δεδοµένη Οικονοµική κατάσταση της χώρας πιστεύουµε ότι πρέπει να δίνετε
η ευκαιρία από Υπηρεσίες σαν τη δική σας, *σε εταιρείες µε χαµηλό
λειτουργικό κόστος και µε ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ να συµµετέχουν
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ στους ∆/σµους* προς όφελος δικό σας των Πολιτών και της
Ελληνικής Οικονοµίας.
Ελπίζουµε τα ανωτέρω να ληφθούν υπόψη σε µελλοντικούς ∆/σµους ώστε να
µπορέσουµε να συµµετάσχουµε.»
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9. Την

αριθµ πρωτ. 32958/23-11-2015 Γνωµοδότηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την οποία εκφράζει τις
απόψεις για την υπ΄ αριθµ. 32936/23-11-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρίας CONSAAT
Ο.Ε. (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την οποία :

«Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας παραθέτουµε τις απόψεις µας ως ακολούθως:

Ο ενιαίος ‘’Καλλικρατικός’’ ∆ήµος ∆ιονύσου δηµιουργήθηκε το 2011 από τη συνένωση επτά
(7) πρώην ∆ήµων και Κοινοτήτων (∆ήµους Αγίου Στεφάνου, Ανοίξεως, ∆ροσιάς και
∆ιονύσου, µαζί µε τις πρώην Κοινότητες Κρυονερίου, Ροδοπόλεως και Σταµάτας) και
αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης.
Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη ο ∆ήµος µας να αποκτήσει µια δηµόσια διοίκηση
λειτουργική, ορθολογική, οργανωµένη και αποτελεσµατική. Βάσει της αποδεδειγµένης
συνάφειας, αλληλεπίδρασης και χρονικής αλληλουχίας των αντικειµένων εκτιµάται ότι είναι
επιβεβληµένη η ενιαία και συνολική αντιµετώπιση του πλέγµατος Αξιολόγηση ∆οµών –
Αναθεώρηση Ο.Ε.Υ – Πιστοποίηση Ποιότητας Υπηρεσιών – ∆ιαχειριστική Επάρκεια.
Στο παρόν έργο το αντικείµενο του αναδόχου θα αφορά:
α) στην Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και
∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Ειδικότερα αφορά στην παροχή της απαιτούµενης τεχνογνωσίας και στην προετοιµασία για
την πιστοποίηση µε έµφαση στην εκπαίδευση και την εξοικείωση του στελεχιακού
δυναµικού του ∆ήµου µε την Ολική Ποιότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειµένου
να είναι σε θέση να διαχειρισθεί το Σύστηµα Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας µετά
την Πιστοποίηση και τη λήξη του έργου.
β) στην υποστήριξη της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας και του Συστήµατος
∆ιαχειριστικής Επάρκειας µετά την Πιστοποίηση διαθέτοντας κατάλληλο συνεργάτη του, ο
οποίος θα υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Ποιότητας του ∆ήµου και θα παρέχει εκπαίδευση και
κατευθύνσεις στο εµπλεκόµενο προσωπικό τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
Λόγω της δηµιουργίας του νέου ενιαίου ∆ήµου ∆ιονύσου µετά από συγχωνεύσεις επτά (7)
µικρών ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα της λειτουργίας των
δοµών και τις πρόσθετες αρµοδιότητες που απονέµονται στους ∆ήµους, η συνδροµή ενός
έµπειρου Συµβούλου µε στελέχη µε ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριµένο
αντικείµενο αποτελεί εχέγγυο για την άρτια και απρόσκοπτη υλοποίησή του
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2.Β και 4.2.2.Γ της ∆ιακήρυξης, ....ο
υπεύθυνος του έργου πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακές σπουδές, 15ετή τουλάχιστον
επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης.... και .....για τα υπόλοιπα
κατά µέγιστο τρία (3) µέλη της οµάδας έργου:
Ένας (1) έµπειρος Σύµβουλος Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον 10ετή επαγγελµατική
εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, Ένας (1) Μηχανικός ΠΕ και Ένας (1)
απόφοιτος ΠΕ µε τουλάχιστον 5ετή επαγγελµατική εµπειρία σε παρόµοια θέµατα.
Για τη διαµόρφωση του Προϋπολογισµού του παρόντος έργου, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 48.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 11.201,00€, ελήφθησαν υπόψη:
1) Οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.4Β της υπ’ Αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/06 (ΦΕΚ 900 Β/12-72006) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, σύµφωνα µε τις οποίες: «...1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή
σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου επιστήµονα που δεν
αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος
υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ...»
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όπου η τιµή του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµεων Αµοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2015 είναι 1,205 σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
2) Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου που είναι: ∆έκα (10) µήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης και επί πλέον τουλάχιστον Ένα (1) έτος για την υποστήριξη του ∆ήµου
µετά την Πιστοποίηση.
3) Η συγκριτική έρευνα που έκανε ο ∆ήµος στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς
4) Οι δυσµενείς και ασταθείς οικονοµικές συγκυρίες που διανύουµε.

Αναφερόµενοι συγκεκριµένα στην παρ.Α της παραπάνω σχετικής Επιστολής – Ένστασης
του κ. Ι. Σπανουδάκη για την CONSAAT Ο.Ε.:
*Α.* Θεωρούµε την *προυπολογισθείσα δαπάνη των 60.000 Ευρώ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
µεγάλη *για τo ∆ήµο σας µε δεδοµένο ότι αντίστοιχα ανάπτυξη *για Συστήµατα
∆ιαχείρισης Ποιότητας σε ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΤΑ δεν ξεπερνούν τα 15.000
Ευρώ
*και ∆ηµόσιοι Φορείς Υπουργεία, Περιφέρεια, Πολιτικά και Στρατιωτικά
Νοσοκοµεία έχουν προσφάτως εντός 2015 δηµοσιεύσει ∆ιακηρύξεις µε
προϋολογισµό 11.000-35000 Ευρώ ακόµα και για ολόκληρο Νοσοκοµείο ή
Υπουργείο (Βλ. παρακάτω και συνηµµένες ∆/ξεις)
*1. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO/ΕΛΚΕ Ανάπτυξη ISO9001 & ΕΛΟΤ 1429
**προυπολογισµού
27.000 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
*2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ανάπτυξη ISO9001 προυπολογισµού 11.000 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
*3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΣΝΑ Ανάπτυξη **ISO9001 προυπολογισµού
30.000
Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
*4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανάπτυξη **ISO9001 προυπολογισµού 35.000 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)*
επισηµαίνουµε τις λεπτοµέρειες που επηρεάζουν τον καθορισµό του Προϋπολογισµού των
επικαλεσθέντων διακηρύξεων:
Οι επικαλεσθείσες διακηρύξεις δεν αναφέρονται σε ολόκληρο Νοσοκοµείο ή Υπουργείο
αλλά αναλυτικότερα:
Η Νο 1 ∆ιακήρυξη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, δαπάνης 27.000,00€, αφορά την
ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO9001 & ΕΛΟΤ 1429 µόνον για µία
Υπηρεσία τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ.
Η Νο 2 ∆ιακήρυξη του Υπουργείου Μεταφορών, δαπάνης 11.000,00€, αφορά µόνον την
εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας για τη χορήγηση πιστοποιητικού κατά το
πρότυπο ISO 9001:2008 και µόνον για µία Υπηρεσία του Υπουργείου, τη ∆ιεύθυνση
Κανόνων και Ποιότητας.
Η Νο3 ∆ιακήρυξη του 401 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου ΓΣΝΑ, δαπάνης 30.000,00€, αφορά
µόνον την εγκατάσταση και διαχείριση Συστήµατος Ποιότητας κατά το ISO 9001:2008 και
µόνον για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Η Νο4 ∆ιακήρυξη της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης έχει εντελώς διαφορετικό
αντικείµενο και αφορά την ανάθεση υπηρεσιών σε αναγνωρισµένο Φορέα διαπίστευσης
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για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 σε 35 Μονάδες
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας *1.000€, σύνολο 35.000€.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι επικαλεσθείσες σχετικές µε το αντικείµενο του
παρόντος διαγωνισµού διακηρύξεις, αναφέρονται περιορισµένα:
α) σε µία µόνον Υπηρεσία εκάστου των Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, Υπουργείου
Μεταφορών, 401ΓΣΝΑ και
β) στο Υπουργείο Μεταφορών και το 401ΓΣΝΑ µόνον στην Πιστοποίηση κατά ISO
9001:2008
Ενώ:
Στον παρόντα διαγωνισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου περιλαµβάνονται η Ανάπτυξη Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και η ∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ
1429 σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου µε ξεχωριστό η κάθε µία αντικείµενο
(∆/νσεις ∆ιοικητικού, Ανθρώπινου ∆υναµικού, Οικονοµικών, Τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ).
Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η περιγραφή µας περιλαµβάνει πολύ ευρύτερο
αντικείµενο και η προβλεφθείσα δαπάνη είναι εύλογη για την ολοκλήρωση του έργου.
Επίσης αναφερόµενοι στην παράγραφο Β της εν λόγω επιστολής-ένστασης
*Β.* Το παραπάνω, σε συνδιασµό µε τον όρο *4.2.1.1* *περί απόρριψης
συµµετοχής εφόσον η ε**λάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας
είναι οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν µέσο **κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο από το 300% του
**προϋπολογισµού
του υπό ανάθεση Έργου, δηλαδή ύψους 146.100,00 €!!!!!*,
*∆ΕΝ ΜΑΣ επιτρέπει να συµµετέχουµε στο ∆/σµο µε πραγµατικά ανταγωνιστική,
τεχνικά αποδεκτή και συµφέρουσα προσφορά προς όφελος της Υπηρεσίας σας,
και
για το λόγο αυτό εκφράζουµε την ένστασή µας.*
επισηµαίνουµε ότι µε την ελάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του
αναδόχου να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
µεγαλύτερο από το 300% του Προϋπολογισµού του έργου, δηλαδή ύψους 146.000,00€
εκτιµάται ότι αναδεικνύεται η δυναµική ανάπτυξη και η εξέλιξη της εταιρείας τα τελευταία
έτη και διασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου παροχή των υπηρεσιών και η επάρκεια του
αναδόχου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου.

10. Την
αριθµ.
33021/24-11-2015
εµπρόθεσµη
ένσταση
της
εταιρίας
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (STEP)» κατά των όρων της
διακήρυξης (που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε την
οποία ενίσταται κατά των'ορων καθώς:
α. «∆εν γίνεται καµία αναφορά στο εύρος υλοποίησης του Κοινού Πλαισίου
Αξιολόγησης....[γεγονός που ] επηρεάζει σηµαντικά το µέγεθος του έργου».
β. Σε περίπτωση που απαιτείται ΚΠΑ « δεν ορίζονται αντίστοιχα δικαιολογητικά
επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας...... για τον Υπεύθυνου Έργου και τα
Μέλη της Οµάδας Έργου »
γ. Σε περίπτωση δε που απαιτείται και εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω
Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας όπως αναφ'ερεται στην παρ. 1.2 της
διακήρυξης « δεν ορίζονται αντίστοιχα δικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής
ικανότητας».
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11. Την αριθµ. 33407/24-11-2015 Γνωµοδότηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την
οποία εκφράζει τις απόψεις για την υπ΄ αριθµ. 32936/23-11-2015
υποβληθείσα ένσταση της εταιρίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(STEP)» σύµφωνα µε την οποία:
«Λαµβανοµένων υπόψη (α) του περιεχοµένου της ενστάσεως και (β) της επιχειρηµατολογίας που
την συνοδεύει προτείνεται η αποδοχή της ενστάσεως ως ακολούθως:

Μολονότι στο Παράρτηµα Α, στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ παρ,1.2 ∆ιοίκηση µέσω Στόχων και
Μέτρηση της Αποδοτικότητας - Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας, αναφέρεται
ότι µε τον ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11-2-2004), άρθρα 1-4,
καθιερώθηκε στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
καθώς και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού το σύστηµα
∆ιοίκησης µέσω Στόχων και το ΚΠΑ ως εργαλείο της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας , όπως έχει
αποτυπωθεί από το EFQM (European Foundation Quality Management) και εφαρµόζεται στις
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της
∆ιοίκησης µέσω Στόχων, και παρότι στην παρ. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ/ 4.1 Βήµατα υλοποίησης έργου/ Βήµα 1: Αξιολόγηση και ∆ιάγνωση του συστήµατος
διοίκησης του ∆ήµου, ορίζεται ότι : «Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των µοντέλων ολικής ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης βασισµένη στα εννέα (9) κριτήρια του
ΚΠΑ, µε µεθοδολογία που θα υποδειχθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να
εντοπισθούν τα δυνατά σηµεία του συστήµατος διοίκησης και τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης
και προταθούν βελτιωτικές ενέργειες.» , δεν υπάρχει σαφής προσδιορισµός στο εύρος της
εφαρµογής συστήµατος αξιολόγησης των δοµών µε το ΚΠΑ και δηµιουργείται ασάφεια στο κατά
πόσο υποχρεώνεται ο ανάδοχος να εφαρµόσει το σύστηµα ∆ιοίκησης
µέσω Στόχων και
Μέτρησης της Αποδοτικότητας του φορέα µε εργαλείο Ολικής Ποιότητας το ΚΠΑ για την
αξιολόγηση των δοµών του φορέα ή να το λάβει απλά υπ΄ όψιν του στο πρώτο παραδοτέο του
έργου µε τίτλο: ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
Επειδή το πρώτο στάδιο του έργου είναι η διοικητική «χαρτογράφηση» του φορέα µε εργαλείο
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας το ΚΠΑ, που θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια στην διοικητική
βελτίωση σε όλο το φάσµα της διοικητικής δραστηριότητας, αφού η ορθή εφαρµογή του ΚΠΑ
αποτελεί την αφετηρία της ορθής ανάπτυξης του πλέγµατος Αξιολόγηση ∆οµών – Αναθεώρηση
Ο.Ε.Υ. – Πιστοποίηση Ποιότητας Υπηρεσιών – ∆ιαχειριστική Επάρκεια του ∆ήµου ∆ιονύσου η
ορθή αποτύπωση συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας του
φορέα µε το ΚΠΑ θα κρίνει και την επιτυχή έκβαση όλου του έργου της ∆ιοικητικής Βελτίωσης.

Με δεδοµένο ότι το έργο θα αρχίσει µε την εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και
Μέτρησης της Αποδοτικότητας του φορέα µε εργαλείο ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, το ΚΠΑ
προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Περιγραφή αποκλειστικά και µόνο της εφαρµογής του ΚΠΑ στο Βήµα 1 ως εξής : " Η αξιολόγηση
των ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου θα λάβει χώρα σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µοντέλων ολικής ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης βασισµένη
στα εννέα (9) κριτήρια του ΚΠΑ, µε µεθοδολογία προσαρµοσµένη στο περιβάλλον των ΟΤΑ
βαθµού που θα υποδειχθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να εντοπισθούν τα
δυνατά σηµεία του συστήµατος διοίκησης, καθώς και τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης, και από
την συναγωγή αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την εφαρµογή του συστήµατος ∆ιοίκησης
µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας στο ∆ήµο ∆ιονύσου να προταθούν βελτιωτικές
ενέργειες στον ∆ήµο ∆ιονύσου "
β) Πρώτο παραδοτέο παραµένει µόνο η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
γ) Στα προαπαιτούµενα
δικαιολογητικά της ∆ιακήρυξης, στην παρ.
4.2.2 ∆ικαιολογητικά
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας, ως εξής: (α) για τον προσφέροντα επιτυχής
ολοκλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) έργων, (β) για την Οµάδα Έργου και τον Υπεύθυνο του
Έργου, ώστε αποδεδειγµένα ο ανάδοχος να έχει την τεχνική ικανότητα και εµπειρία να
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εφαρµόσει επιτυχώς το ΚΠΑ, απαιτείται η επιτυχής εφαρµογή ενός (1) τουλάχιστον
συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας.»

έργου

12. Επειδή σύµφωνα µε τα ανωτέρω:
α. η διαµόρφωση των τεθέντων νοµίµων κριτηρίων έγινε µε σκοπό την επιλογή
του κατάλληλου υποψηφίου για την ταχεία και µε συνέπεια ανταπόκρισή του στις
απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου.
Με την ελάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του αναδόχου να
έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
µεγαλύτερο από το 300% του Προϋπ/σµού του έργου, δηλαδή ύψους
146.100,00€, αναδεικνύεται η δυναµική ανάπτυξη και η εξέλιξη της εταιρείας τα
τελευταία έτη.
Με 15/ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία του υπευθύνου του έργου σε
συνδυασµό µε την επιστηµονική του κατάρτιση σε θέµατα διοίκησης και
οργάνωσης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, διασφαλίζεται η ουσιαστική εµπειρία του
και η παροχή υψηλής ποιότητας των εξειδικευµένων υπηρεσιών.
β. στην Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και
∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου
∆ιονύσου. Ειδικότερα αφορά στην παροχή της απαιτούµενης τεχνογνωσίας και
στην προετοιµασία για την πιστοποίηση µε έµφαση στην εκπαίδευση και την
εξοικείωση του στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου µε την Ολική Ποιότητα και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειµένου να είναι σε θέση να διαχειρισθεί το Σύστηµα
Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας µετά την Πιστοποίηση και τη λήξη του
έργου.
γ) στην υποστήριξη της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας και του
Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας µετά την Πιστοποίηση διαθέτοντας
κατάλληλο συνεργάτη του, ο οποίος θα υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Ποιότητας του
∆ήµου και θα παρέχει εκπαίδευση και κατευθύνσεις στο εµπλεκόµενο προσωπικό
τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
δ) Λόγω της δηµιουργίας του νέου ενιαίου ∆ήµου ∆ιονύσου µετά από
συγχωνεύσεις επτά (7) µικρών ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε συνδυασµό µε την
πολυπλοκότητα της λειτουργίας των δοµών και τις πρόσθετες αρµοδιότητες που
απονέµονται στους ∆ήµους, η συνδροµή ενός έµπειρου Συµβούλου µε στελέχη µε
ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριµένο αντικείµενο αποτελεί εχέγγυο
για την άρτια και απρόσκοπτη υλοποίησή του
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2.2.Β και 4.2.2.Γ της ∆ιακήρυξης, ....ο
υπεύθυνος του έργου πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακές σπουδές, 15ετή
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης.... και
.....για τα υπόλοιπα κατά µέγιστο τρία (3) µέλη της οµάδας έργου:
Ένας (1) έµπειρος Σύµβουλος Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον 10ετή
επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, Ένας (1) Μηχανικός
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ΠΕ και Ένας (1) απόφοιτος ΠΕ µε τουλάχιστον 5ετή επαγγελµατική εµπειρία σε
παρόµοια θέµατα.
ε) Για τη διαµόρφωση του Προϋπολογισµού του παρόντος έργου, ο οποίος
ανέρχεται στο ποσό των 48.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 11.201,00€, ελήφθησαν
υπόψη:
1) Οι διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ.4Β της υπ’ Αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/06 (ΦΕΚ
900 Β/12-7-2006) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, σύµφωνα µε τις οποίες: «...1. Η
προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών
µηχανικού ή άλλου επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης
αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το
χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής:
α) Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ...»
όπου η τιµή του συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµεων Αµοιβών
Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015 είναι 1,205 σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 6
του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.
2) Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου που είναι: ∆έκα (10) µήνες από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης και επί πλέον τουλάχιστον Ένα (1) έτος για την
υποστήριξη του ∆ήµου µετά την Πιστοποίηση.
3) Η συγκριτική έρευνα που έκανε ο ∆ήµος στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς
4) Οι δυσµενείς και ασταθείς οικονοµικές συγκυρίες που διανύουµε.
στ)ως προς το ύψος το προϋπολογισµού οι λεπτοµέρειες που επηρεάζουν τον
καθορισµό του Προϋπολογισµού των επικαλεσθέντων διακηρύξεων:
Οι επικαλεσθείσες διακηρύξεις δεν αναφέρονται σε ολόκληρο Νοσοκοµείο ή
Υπουργείο αλλά αναλυτικότερα:
i) Η Νο 1 ∆ιακήρυξη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, δαπάνης
27.000,00€, αφορά την ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO9001 &
ΕΛΟΤ 1429 µόνον για µία Υπηρεσία τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας
του ΓΠΑ.
ii)Η Νο 2 ∆ιακήρυξη του Υπουργείου Μεταφορών, δαπάνης 11.000,00€,
αφορά µόνον την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας για τη χορήγηση
πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και µόνον για µία Υπηρεσία του
Υπουργείου, τη ∆ιεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας.
iii) Η Νο3 ∆ιακήρυξη του 401 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου ΓΣΝΑ, δαπάνης
30.000,00€, αφορά µόνον την εγκατάσταση και διαχείριση Συστήµατος Ποιότητας
κατά το ISO 9001:2008 και µόνον για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
iv) Η Νο4 ∆ιακήρυξη της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης έχει
εντελώς διαφορετικό αντικείµενο και αφορά την ανάθεση υπηρεσιών σε
αναγνωρισµένο Φορέα διαπίστευσης για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ποιότητας
κατά ISO 9001:2008 σε 35 Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας *1.000€,
σύνολο 35.000€.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι επικαλεσθείσες σχετικές µε το αντικείµενο του
παρόντος διαγωνισµού διακηρύξεις, αναφέρονται περιορισµένα:
α) σε µία µόνον Υπηρεσία εκάστου των Γεωπονικού Πανεπιστηµίου,
Υπουργείου Μεταφορών, 401ΓΣΝΑ και
β) στο Υπουργείο Μεταφορών και το 401ΓΣΝΑ µόνον στην Πιστοποίηση
κατά ISO 9001:2008
Ενώ:
Στον παρόντα διαγωνισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου περιλαµβάνονται η
Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και η
∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου
∆ιονύσου µε ξεχωριστό η κάθε µία αντικείµενο (∆/νσεις ∆ιοικητικού, Ανθρώπινου
∆υναµικού, Οικονοµικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ).
ζ) Ως προς τη παράγραφο Β της ένστασης της εταιρίας CONSAAT Ο.Ε.
επισηµαίνετε ότι µε την ελάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του
αναδόχου να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων µεγαλύτερο από το 300% του Προϋπολογισµού του έργου, δηλαδή
ύψους 146.000,00€ εκτιµάται ότι αναδεικνύεται η δυναµική ανάπτυξη και η
εξέλιξη της εταιρείας τα τελευταία έτη και διασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου
παροχή των υπηρεσιών και η επάρκεια του αναδόχου να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις του έργου.
Σχετικά µε την ένσταση της εταιρίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(STEP)» έχοντας υπόψη :
η) Μολονότι στο Παράρτηµα Α, στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ παρ,1.2 ∆ιοίκηση
µέσω Στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας - Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
ως εργαλείο ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, αναφέρεται ότι µε τον ν. 3230/2004
(ΦΕΚ 44 Α΄, 11-2-2004), άρθρα 1-4, καθιερώθηκε στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) καθώς και στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού το σύστηµα ∆ιοίκησης µέσω
Στόχων και το ΚΠΑ ως εργαλείο της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας , όπως έχει
αποτυπωθεί από το EFQM (European Foundation Quality Management) και
εφαρµόζεται
στις
υπηρεσίες
του
∆ηµοσίου
για
την
µέτρηση
της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της ∆ιοίκησης µέσω Στόχων, και παρότι
στην παρ.
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ 4.1 Βήµατα
υλοποίησης έργου/ Βήµα 1: Αξιολόγηση και ∆ιάγνωση του συστήµατος διοίκησης
του ∆ήµου, ορίζεται ότι : «Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των µοντέλων ολικής ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης βασισµένη στα
εννέα (9) κριτήρια του ΚΠΑ, µε µεθοδολογία που θα υποδειχθεί από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να εντοπισθούν τα δυνατά σηµεία του
συστήµατος διοίκησης και τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης και προταθούν
βελτιωτικές ενέργειες.» , δεν υπάρχει σαφής προσδιορισµός στο εύρος της
εφαρµογής συστήµατος αξιολόγησης των δοµών µε το ΚΠΑ και δηµιουργείται
ασάφεια στο κατά πόσο υποχρεώνεται ο ανάδοχος να εφαρµόσει το σύστηµα
∆ιοίκησης
µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας του φορέα µε
εργαλείο Ολικής Ποιότητας το ΚΠΑ για την αξιολόγηση των δοµών του φορέα ή
να το λάβει απλά υπ΄ όψιν του στο πρώτο παραδοτέο του έργου µε τίτλο:
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
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θ) Επειδή το πρώτο στάδιο του έργου είναι η διοικητική «χαρτογράφηση» του
φορέα µε εργαλείο ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας το ΚΠΑ, που θα οδηγήσει µε
µαθηµατική ακρίβεια στην διοικητική βελτίωση σε όλο το φάσµα της διοικητικής
δραστηριότητας, αφού η ορθή εφαρµογή του ΚΠΑ αποτελεί την αφετηρία της
ορθής ανάπτυξης του πλέγµατος Αξιολόγηση ∆οµών – Αναθεώρηση Ο.Ε.Υ. –
Πιστοποίηση Ποιότητας Υπηρεσιών – ∆ιαχειριστική Επάρκεια του ∆ήµου ∆ιονύσου
η ορθή αποτύπωση συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της
Αποδοτικότητας του φορέα µε το ΚΠΑ θα κρίνει και την επιτυχή έκβαση όλου του
έργου της ∆ιοικητικής Βελτίωσης.
ι) Με δεδοµένο ότι το έργο θα αρχίσει µε την εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης
µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας του φορέα µε εργαλείο ∆ιοίκησης
Ολικής Ποιότητας, το ΚΠΑ προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Περιγραφή αποκλειστικά και µόνο της εφαρµογής του ΚΠΑ στο Βήµα 1 ως εξής
: " Η αξιολόγηση των ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου θα λάβει χώρα σε όλες τις
υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µοντέλων
ολικής ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης βασισµένη στα εννέα (9) κριτήρια του
ΚΠΑ, µε µεθοδολογία προσαρµοσµένη στο περιβάλλον των ΟΤΑ βαθµού που
θα υποδειχθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να
εντοπισθούν τα δυνατά σηµεία του συστήµατος διοίκησης, καθώς και τα σηµεία
που χρήζουν βελτίωσης, και από την συναγωγή αποτελεσµάτων που θα
προκύψουν από την εφαρµογή του συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και
Μέτρησης της Αποδοτικότητας στο ∆ήµο ∆ιονύσου να προταθούν βελτιωτικές
ενέργειες στον ∆ήµο ∆ιονύσου "
β) Πρώτο παραδοτέο παραµένει µόνο η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
γ) Στα προαπαιτούµενα
δικαιολογητικά της ∆ιακήρυξης, στην παρ.
4.2.2
∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας, ως εξής: (α) για τον
προσφέροντα επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) έργων, (β) για
την Οµάδα Έργου και τον Υπεύθυνο του Έργου, ώστε αποδεδειγµένα ο
ανάδοχος να έχει την τεχνική ικανότητα και εµπειρία να εφαρµόσει επιτυχώς
το ΚΠΑ, απαιτείται η επιτυχής εφαρµογή ενός (1) τουλάχιστον
έργου
συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας.»
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων το άρθρο 72 του
Ν.3852/10, και το Π∆ 28/1980 προτείνεται:
1. Να απορριφθεί η αριθµ. πρωτ.

32709/19-11-2015 ένσταση της εταιρείας

AG ADVENT A.Ε. ως προς Α) τη παράγραφο 4.2.1.1. Οικονοµική &
Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
ανωτέρω.
2. Να γίνει αποδεκτή η αριθµ. πρωτ.

32709/19-11-2015 ένσταση της

εταιρείας AG ADVENT A.Ε. ως προς το Β) τη παράγραφο 4.2.2. Ικανότητα
Υπευθύνου Έργου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
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3. Να απορριφθεί η αριθµ. πρωτ.
CONSAAT

Ο.Ε.

στο

σύνολό

32936/23-11-2015 ένσταση της εταιρείας
της,

για

τους

λόγους

που

αναλυτικά

αναφέρονται ανωτέρω.
4. Να γίνει δεκτή η αριθµ. Στο σύνολο της η αριθµ 33021/24-11-2015
ένσταση της εταιρίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (STEP)» και
να τροποποιηθεί η µελέτη κατα τα ακόλουθα παιδία:
α) Περιγραφή αποκλειστικά και µόνο της εφαρµογής του ΚΠΑ στο Βήµα 1 ως εξής
: " Η αξιολόγηση των ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου θα λάβει χώρα σε όλες τις
υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µοντέλων ολικής
ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης βασισµένη στα εννέα (9) κριτήρια του ΚΠΑ, µε
µεθοδολογία προσαρµοσµένη στο περιβάλλον των ΟΤΑ βαθµού που θα υποδειχθεί
από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να εντοπισθούν τα δυνατά
σηµεία του συστήµατος διοίκησης, καθώς και τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης,
και από την συναγωγή αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την εφαρµογή του
συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας στο ∆ήµο
∆ιονύσου να προταθούν βελτιωτικές ενέργειες στον ∆ήµο ∆ιονύσου "
β) Πρώτο παραδοτέο παραµένει µόνο η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
γ) Στα προαπαιτούµενα
δικαιολογητικά της ∆ιακήρυξης, στην παρ.
4.2.2
∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας, ως εξής: (α) για τον
προσφέροντα επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) έργων, (β) για
την Οµάδα Έργου και τον Υπεύθυνο του Έργου, ώστε αποδεδειγµένα ο ανάδοχος
να έχει την τεχνική ικανότητα και εµπειρία να εφαρµόσει επιτυχώς το ΚΠΑ,
απαιτείται η επιτυχής εφαρµογή ενός (1) τουλάχιστον
έργου συστήµατος
∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας.»
5. Να

ακυρωθεί

ο

διαγωνισµός

σύµφωνα

µε

την

αριθµ.

πρωτ.

32536/2280/2015 διακήρυξη της 27ης Νοεµβρίου.
6. Επιπλέον

να

τροποποιηθεί

«Συγκεκριµένα
πανεπιστηµιακές

ο

η

παράγραφος

υπεύθυνος
σπουδές,

του

15ετή

έργου

4.2.2

ως

πρέπει

τουλάχιστον

ακολούθως:
να

διαθέτει

επαγγελµατική

εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης και να έχει διατελέσει
υπεύθυνος έργου τουλάχιστον στα ελάχιστα απαιτούµενα έργα της
ανωτέρω παραγράφου 4.2.2.Α.» και να συνεχιστεί η διαγωνιστική
διαδικασία µε νέο διαγωνισµό.

Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
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 Τις διατάξεις του Π∆28/80.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).

Συµβούλων

(λεπτοµέρειες

στα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Απορρίπτει την αριθ. πρωτ.
ADVENT

A.Ε.

ως

προς

32709/19-11-2015 ένσταση της εταιρείας AG
Α)

τη

παράγραφο

4.2.1.1.

Οικονοµική

&

Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
ανωτέρω.
2. Κάνει αποδεκτή την αριθ. πρωτ. 32709/19-11-2015 ένσταση της εταιρείας AG
ADVENT A.Ε. ως προς το Β) τη παράγραφο 4.2.2. Ικανότητα Υπευθύνου
Έργου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
3. Απορρίπτει την αριθ. πρωτ.

32936/23-11-2015 ένσταση της εταιρείας

CONSAAT Ο.Ε. στο σύνολό της, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
ανωτέρω.
4. Κάνει δεκτή στο σύνολο της την αριθ. 33021/24-11-2015 ένσταση της εταιρίας
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (STEP)» και τροποποιεί τη µελέτη
κατά τα ακόλουθα πεδία:
α) Περιγραφή αποκλειστικά και µόνο της εφαρµογής του ΚΠΑ στο Βήµα 1 ως εξής : "
Η αξιολόγηση των ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου θα λάβει χώρα σε όλες τις υπηρεσίες
του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µοντέλων ολικής ποιότητας της
δηµόσιας διοίκησης βασισµένη στα εννέα (9) κριτήρια του ΚΠΑ, µε µεθοδολογία
προσαρµοσµένη στο περιβάλλον των ΟΤΑ βαθµού που θα υποδειχθεί από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να εντοπισθούν τα δυνατά σηµεία του
συστήµατος διοίκησης, καθώς και τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης, και από την
συναγωγή αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την εφαρµογή του συστήµατος
∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας στο ∆ήµο ∆ιονύσου να
προταθούν βελτιωτικές ενέργειες στον ∆ήµο ∆ιονύσου "
β) Πρώτο παραδοτέο παραµένει µόνο η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
γ) Στα προαπαιτούµενα
δικαιολογητικά της ∆ιακήρυξης, στην παρ.
4.2.2
∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας, ως εξής: (α) για τον
προσφέροντα επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) έργων, (β) για την
Οµάδα Έργου και τον Υπεύθυνο του Έργου, ώστε αποδεδειγµένα ο ανάδοχος να έχει
την τεχνική ικανότητα και εµπειρία να εφαρµόσει επιτυχώς το ΚΠΑ, απαιτείται η
επιτυχής εφαρµογή ενός (1) τουλάχιστον έργου συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων
και Μέτρησης της Αποδοτικότητας.»
5. Ακυρώνει το διαγωνισµό σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 32536/2280/2015
διακήρυξη της 27ης Νοεµβρίου.
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6. Τροποποιεί την

παράγραφο 4.2.2

ως ακολούθως:

«Συγκεκριµένα

ο

υπεύθυνος του έργου πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακές σπουδές, 15ετή
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης και
να έχει διατελέσει υπεύθυνος έργου τουλάχιστον στα ελάχιστα απαιτούµενα
έργα της ανωτέρω παραγράφου 4.2.2.Α.»
7. και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε νέο διαγωνισµό.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος,
∆ήµαρχος

1.
2.
3.
4.

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Στάικος Θεόδωρος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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