ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 37ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 229/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Αυγούστου του έτους
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 18074/11-8-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης κατά της αρ. 221/2017 απόφασής, για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ
(ΛΑΓΚΑ∆Α) ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, σχετικά µε ένσταση κατά της αρ. 221/2017 απόφασής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ
(ΛΑΓΚΑ∆Α) ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αριστείδης Κονιδάρης, µηχανικός της Τ.Υ. του ∆ήµου και Πρόεδρος της
Επιτροπής διαγωνισµού ο οποίος είπε τα εξής:
«Στις 30/05/2017 διενεργήθηκε ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη του µειοδότη για την εκπόνηση της µελέτης
µε τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας». Στο
διαγωνισµό συµµετείχαν, υποβάλλοντας εµπρόθεσµα το φάκελο συµµετοχής, οι δύο ακόλουθοι διαγωνιζόµενοι:
1. ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ - ∆ΙΑΚΡ. ENCODIA ΕΠΕ
2. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Το από 30/05/2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εγκρίθηκε µε την 221/02-08-2017 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, έγιναν δεκτοί
στο διαγωνισµό και οι δύο συµµετέχοντες Οικονοµικοί Φορείς.
Επί του ανωτέρω Πρακτικού η σύµπραξη Οικονοµικών Φορέων ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ υπέβαλλε ένσταση
µε αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 17919/09-08-2017 σύµφωνα µε το άρθ. 5 της διακήρυξης και το άρθ. 127 του Ν.
4412/2016. Συνηµµένα της ενστάσεως υποβλήθηκε το απαιτούµενο παράβολο µε αριθµό 3397/09-08-2017 ποσού
403,23€.
Στην παρ. 24 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, όσον αφορά την «Ειδική Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα»
στο εδάφιο 2 αναφέρεται ότι από κάθε διαγωνιζόµενο απαιτείται Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο
εκπόνησης - διαχείρισης µελετών σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο. Σε
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να το διαθέτει
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τουλάχιστον ο οικονοµικός φορέας που καλύπτει την κατηγορία µελέτης (10) «Συγκοινωνιακές
Μελέτες».
Ο οικονοµικός φορέας «ENCODIA ΕΠΕ» διαθέτει Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 µε αρ. πιστοποιητικού
1898/∆ του φορέα πιστοποίησης EUROCERT για το πεδίο εφαρµογής «Εκπόνηση µελετών τεχνικών έργων και
διαχείρισης περιβάλλοντος και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου».
Η «ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΡΟΣ Α.Ε.», η οποία συµµετέχει στη σύµπραξη Οικονοµικών Φορέων ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ στην
κατηγορία µελέτης (10) «Συγκοινωνιακές Μελέτες», διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 µε αρ.
πιστοποιητικού Σ∆Π 5345/15 του φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS A.E. για το πεδίο διαπίστευσης
«Τοπογραφικές µελέτες, µελέτες τηλεσκόπησης, µελέτες κτηµατολογίου, µελέτες GIS, µελέτες
φωτογραµµετρίας, µελέτες οδοποιίας συγκοινωνιακών έργων».
Στην υπό εξέταση ένσταση αναφέρεται ότι η διαγωνιζόµενη εταιρία ENCODIA ΕΠΕ ‘διαθέτει µια γενική και αόριστη
πιστοποίηση µελετών τεχνικών έργων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και δεν διαθέτει
πιστοποιητικό στο πεδίο κατηγορία µελέτης (10) «Συγκοινωνιακές Μελέτες». Αντίθετα η σύµπραξή µας πληρεί
επακριβώς τον όρο του διαγωνισµού και διαθέτει πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
σε συγκεκριµένα πεδία και ειδικότερα στο πεδίο κατηγορία µελέτης (10) «Συγκοινωνιακές Μελέτες».
Στη συνέχεια της ενστάσεως αναφέρεται ότι ‘... δεν είναι στο πνεύµα της ίσης αντιµετώπισης των διαγωνιζοµένων
και φυσικά της διακήρυξης η λογική ότι όταν ο διαγωνιζόµενος είναι ένας να διαθέτει οποιαδήποτε πιστοποίηση
κατά ISO 9001:2008 και όταν είναι ένωση φορέων τότε και µόνον τότε να έχουν ISO 9001:2008 στην κατηγορία
µελέτης (10) «Συγκοινωνιακές Μελέτες».’
Θεωρούµε ότι ο ανωτέρω λόγος ενστάσεως είναι αβάσιµος, καθώς σύµφωνα µε τη διακήρυξη το σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας απαιτείται στο ΠΕ∆ΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ και όχι συγκεκριµένα στο
πεδίο συγκοινωνιακών µελετών. Στη δε περίπτωση σύµπραξης οικονοµικών φορέων, απαιτείται απλά το ανωτέρω
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας να το διαθέτει ο φορέας που συµµετέχει στη σύµπραξη στην κατηγορία (10)
Συγκοινωνιακές Μελέτες, ωστόσο το απαιτούµενο πεδίο παραµένει το ίδιο ως ΠΕ∆ΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ –
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. ∆ηλαδή, όταν ένας οικονοµικός φορέας διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
στο πεδίο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ως διαθέτει ο οικονοµικός φορέας ‘ENCODIA ΕΠΕ’), είναι προφανές ότι
το πιστοποιητικό καλύπτει την εκπόνηση µελετών τεχνικών έργων όλων των κατηγοριών που διαθέτει µελετητικό
πτυχίο. Από την άλλη, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, στην περίπτωση σύµπραξης οικονοµικών φορέων, ο οικονοµικός
φορέας που συµµετέχει στη σύµπραξη στην κατηγορία (10) Συγκοινωνιακές Μελέτες θα µπορούσε να έχει επίσης
πιστοποιητικό στο πεδίο εφαρµογής ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Είναι προφανές ότι η ένσταση βασίζεται στην άνευ λόγου σύγχηση δύο διακριτών πραγµάτων:
(1) ποιός απαιτείται να διαθέτει Σύστηµα ∆ιαχείρησης Ποιότητας: ο ενιαίος οικονοµικός φορέας ή
στην περίπτωση σύµπραξης ο οικονοµικός φορέας που συµµετέχει στη σύµπραξη στην κατηγορία (10)
Συγκοινωνιακές Μελέτες.
(2) Σε ποιό πεδίο πρέπει να διαθέτει Σύστηµα ∆ιαχείρησης Ποιότητας: στο ΠΕ∆ΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ –
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Αριστείδης Κονιδάρης, Ελευθέριος Σίδερης και Γρηγόριος Μπουρσινός,
αποτελούµενοι την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του µειοδότη για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο
«Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας»,
Εισηγούµαστε
1. Να απορριφθεί η ένσταση µε αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 17919/09-08-2017 της σύµπραξης Οικονοµικών
Φορέων ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.
2. Να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισµού στο στάδιο της αποσφράγισης σε δηµόσια συνεδρίαση
των φακέλων των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το αρθ. 5 της διακήρυξης.
Τα µέλη της Επιτροπής»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την απόρριψη της ένστασης µε αρ. πρωτ. ∆ήµου Λευκάδας 17919/09-08-2017 της σύµπραξης Οικονοµικών
Φορέων ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.
Να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισµού στο στάδιο της αποσφράγισης σε δηµόσια συνεδρίαση των
φακέλων των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το αρθ. 5 της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 229/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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