ΑΔΑ: ΩΡ1Ν7Λ7-ΚΞΘ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(από το λανθασμένο νούμερο Συνεδρίασης (1η) στο ορθό 4η)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.01.30 15:02:28
EET
Reason:
Location: Athens
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Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 227/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-01-2019.
Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"»
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα

Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ:255049/24-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Πειραιώς
και Νήσων στην οποία αναφέρονται τα εξής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

1

ΑΔΑ: ΩΡ1Ν7Λ7-ΚΞΘ

2.

Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Την υπ’ αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές
επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Την υπ’ αρ. 192/2018 (Συνεδρίαση 6η/01-02-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν:
α) οι όροι του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών άνω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και τα λοιπά τεύχοι δημοπράτησης,
β) η αποστολή της Προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και της περίληψης Διακήρυξης στο ΤΕΕ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) η δημοπράτηση της ως άνω παροχής υπηρεσίας,
δ) το από 25/01/2018 πρακτικό κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
θέματος.
10. Την αρ. 2706/2018 (Συνεδρίαση 58η/28-09-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
ανάθεση της εκπόνησης της παροχής υπηρεσίας του θέματος στο οποίο περιλαμβάνονται τα
αποτελέσματα α) του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και β) της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
11. Την αρ. 3270/2018 (Συνεδρίαση 70η/13-11-2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και η
ανάθεση της σύμβασης στην ένωση νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., MARNET Α.Τ.Ε., ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» η οποία υπέβαλε την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης, ήτοι 593.400,44 € προ Φ.Π.Α. (516.000,38 € για
την παροχή υπηρεσιών μηχανικού για τις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών μελετών και
77.400,06 € για τις απρόβλεπτες δαπάνες).
12. Την αρ. πρωτ. 237965/28-11-2018 πρόσκληση της Υπηρεσίας μας προς τον προσωρινό ανάδοχο
για να υποβάλλει μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τα δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του άρθρου 22 της Διακήρυξης.
13. Την από 19-12-2018 (αρ. πρωτ. 255049/19-12-2018 Υπηρεσίας μας) αίτηση του προσωρινού
αναδόχου με την οποία υπέβαλε φάκελο με δικαιολογητικά για τα οποία προβλέπεται η
προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.
14. Το από 10/01/2019 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΕΠΕΙΔΗ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αρ. 3270/2018 απόφασή της ενέκρινε το
Πρακτικό ΙΙ της ΕΔ για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΔΑΠ”». Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε την 20/11/2018, μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” του
υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν
αποδεκτή προσφορά.
Την 28/11/2018, μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ, προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, ένωση οικονομικών φορέων «HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., MARNET Α.Τ.Ε., ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε», με το υπ’ αρ.
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πρωτ. 237965/28-11-2018 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, όπως υποβάλει, εντός 20 ημερών, τα
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του άρθρου 22 της
Διακήρυξης.
Την 18/12/2018 ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος της
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, υπέβαλε εμπροθέσμως, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του άρθρου 22 της Διακήρυξης. Επίσης, την 19/12/2018
(αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 255049/19-12-2018) ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε στον Αναθέτοντα
Φορέα σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία της ηλεκτρονικής υποβολής τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν.4250/2014.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης διαπίστωσε ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του
προσφέροντα «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., MARNET Α.Τ.Ε., ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» είναι αληθή και ακριβή,
ii) υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
(πρωτότυπα ή αντίγραφα κατά περίπτωση) τα οποία είναι πλήρη,
iii) από τα δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της Διακήρυξης.
Βάσει των προσκομισθέντων από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικών και αποδεικτικών
εγγράφων νομιμοποίησης του άρθρου 22 της Διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το
Πρακτικό ΙΙΙ, το οποίο κοινοποιήθηκε ως “εσωτερικό” μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” του
υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, στον Αναθέτοντα Φορέα προς έγκριση και
έκδοση απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
α) Την έγκριση του Πρακτικού ΙIΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της
παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"» και
β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στην ένωση
νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., MARNET Α.Τ.Ε., ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.».
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
α) Την έγκριση του Πρακτικού ΙIΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της
παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"»
β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στην ένωση
νομικών προσώπων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., MARNET Α.Τ.Ε., ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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