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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 48η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 1421/2020
Στην Αθήνα, σήμερα 21-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 511975 πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-07-2020
Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Α) Ανάκληση της προκήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC005375010 και της διακήρυξης με ΑΔΑΜ:
19PROC005374914 και ακύρωση του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83946 για την
παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της
αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού
προϋπολογισμού 915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) Β) Έγκριση 1) του νέου σχεδίου Διακήρυξης της
ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) της δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο
ΚΗΜΔΗΣ, 3) του νέου σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και
αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου
της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Καραμάνος Χρήστος
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βλάχου Γεωργία
• Βάρσου Μαργαρίτα
• Κατριβάνος Γεώργιος
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Μεθυμάκη Άννα
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα
Αθηνά Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος καθώς πρόκειται για ένα μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας, η
δημιουργία ενός συστήματος γεωφοαναφερόμενων δεδομένων – προσπάθεια που και στο
παρελθόν είχε προσπαθήσει να γίνει αλλά δεν ολοκληρώθηκε- . Η εν λόγω διακήρυξη έχει περάσει
από την Οικονομική Επιτροπή, έιχε γίνει δημοπράτηση αλλά η διαδικασία έχει πάει πίσω για
γραφειοκρατικούς λόγους. Συνεπώς θεωρείται σκόπιμο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η
διαδικασία προκειμένου η Περιφέρεια να δρέψει τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου, ο
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/0411-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ.
121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής» .
3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013.
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την Εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019).
7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
9. Η Παροχή Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων με κωδικό έργου 2018ΕΠ08500031 με συνολικό προϋπολογισμό 1.140.800,00 €
(ΑΔΑ: ΩΕ6Ο465ΧΙ8-Ι9Ω)
10. Την υπ΄ αριθμ. 1351/2019 (ΑΔΑ ΩΞ6Ι7Λ7-Δ3Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας
μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) το σχέδιο
δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε), 3) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 4) η δημοσίευση
της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5) το
σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης
2

ΑΔΑ: ΩΙΜΕ7Λ7-ΑΙΣ

γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
11. Το άρθρο 221 παρ. 9 του Ν.4412/2016 που καθορίζει την στελέχωση της Επιτροπής
Διεξαγωγής των Διαγωνισμών των συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
12. Την παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Συνιστάται και
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών
Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των
Ελλήνων.
13. Το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
14. Το με αρ. πρωτ. 432246/31-7-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Υ.ΥΠΟΜΕΔΙ με αντικείμενο τη
δημοσίευση της πρόθεσης δημοπράτησης της παροχής τεχνικής υπηρεσίας του θέματος.
15. Το με αρ. πρωτ. 405018/22-7-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το ΤΕΕ προκειμένου να ορίσει τους
εκπροσώπους του για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 12-8-2019 με χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού που αποτελούν τους υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου
Τομέα και το πρακτικό της κλήρωσης.
17. Το υπ’ αριθμ. 17718/3-7-2019 έγγραφο του ΤΕΕ με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του για
την στελέχωση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
18. Η υπ’ αριθμ. 2216/2019 (ΑΔΑ: 64ΤΓ7Λ7-2ΥΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας του θέματος.
19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 528139/12-9-2019 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού προς την Αναθέτουσα Αρχή.
20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 570500/26-9-2019 έγγραφο του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην
επιτροπή διαγωνισμού.
21. Την υπ’ αριθμ. 2537/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 78ΟΧ7Λ7-54Γ) με την
οποία αποφάσισε την παραπομπή του θέματος για γνωμοδότηση στη Νομική Υπηρεσία.
22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 644848/18-10-2019 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο γνωμοδότησε ότι
θα πρέπει να ανακληθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού και να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με
νέα διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 265235/23-4-2020 εισήγηση της ΔΤΕΠΑ προς την Οικονομική Επιτροπή
της Περ. Αττικής.
24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 267785/27-4-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής συνέταξε την διακήρυξη ανοικτής
διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών του θέματος.
2. Με την υπ΄ αριθμ. 1351/2019 (ΑΔΑ ΩΞ6Ι7Λ7-Δ3Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 1) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) το σχέδιο
δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε), 3) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 4) η δημοσίευση
της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5)
το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και
αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ
24%).
3. Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε)
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν4412/2016 (ΑΔΑΜ: 19PROC005375010) και
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005374914) σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 του
Ν4412/2016.
Η ΔΤΕΠΑ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 432246/31-7-2019 έγγραφο προς το Υ.ΥΠΟΜΕΔΙ με
αντικείμενο τη δημοσίευση της πρόθεσης δημοπράτησης της παροχής τεχνικής υπηρεσίας
του θέματος.
Η ΔΤΕΠΑ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 405018/22-7-2019 έγγραφο προς το ΤΕΕ
προκειμένου να ορίσει τους εκπροσώπους του για την συγκρότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού της παροχής της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος .
Την 12-8-2019 διενεργήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και το πρακτικό της κλήρωσης.
Το ΤΕΕ με το υπ’ αριθμ. 17718/3-7-2019 έγγραφό του όρισε τους εκπροσώπους του για την
στελέχωση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Με την υπ’ αριθμ. 2216/2019 (ΑΔΑ: 64ΤΓ7Λ7-2ΥΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας του θέματος.
Η Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών την 5-9-2019 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών την 12-9-2019.
Τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ στην κατηγορία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ,
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», όπου αναρτώνται όλοι οι διαγωνισμοί που
αφορούν σε τεχνικές υπηρεσίες, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83946.
Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκαν δύο προσφορές και ο
σχετικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ αναρτήθηκε στα συνημμένα του διαγωνισμού.
Κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 12-9-2019 και πριν την
ώρα της αποσφράγισης των φακέλων των «δικαιολογητικών συμμετοχής» και των
«τεχνικών προσφορών», ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Αθ. Αναστασόπουλος
κατέθεσε στο Πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΑ έγγραφο που υπογράφεται από τον ίδιο και τα λοιπά
μέλη της επιτροπής, με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 528139/12-9-2019, όπου αναφέρει ότι:
«……….στη Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού και ειδικότερα στην παρ. 3 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» παρ. 3.1.1. αναφέρεται ότι …”Το
πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:…”. Το άρθρο 100 όμως του Ν. 4412/2016 που
αναφέρεται και περιγράφεται στη Διακήρυξη αφορά σε “Αποσφράγιση και αξιολόγηση
Προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών” και δεν αφορά σε τεχνικές και λοιπές
συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για τις οποίες έχει εφαρμογή το άρθρο 99 του ιδίου
Νόμου “Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες
συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” όπως και η
ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 3821/β/31-10-2017)………….η οποία αναφέρεται μεν στην
Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης αλλά δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη (πχ. Παρ. 1.4.
“Θεσμικό πλαίσιο”, παρ. 2.4 “Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών”.
Επιπρόσθετα στην παρ. 1.4 της Διακήρυξης αναφέρεται ως προς τη συγκρότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού μόνο το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης” (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 11.ε του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016 δύναται να εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών).
Επομένως, θεωρούμε ότι συντρέχουν όροι ακύρωσης της εν λόγω διαδικασίας,
τουλάχιστον ως προς τα προαναφερόμενα, λόγω ασυμφωνίας κατηγορίας/είδους
σύμβασης-ουσιωδών όρων της Διακήρυξης που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία και
λόγω ενδεχόμενης ακυρότητας της συγκρότησης της υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή δεν θα προβεί στην προβλεπόμενη από τη
Διακήρυξη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών.
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Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ Μαρουδιάς Νικόλαος επιφυλάσσεται επί του ως άνω εγγράφου
και θα επανέλθει μετά από ενημέρωση του νομικού συμβούλου του ΤΕΕ.»
13. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή δεν προέβη στην προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη διαδικασία
αποσφράγισης των Προσφορών.
14. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 570500/26-9-2019 έγγραφο που υπέβαλε προς την
Αναθέτουσα Αρχή ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην επιτροπή διαγωνισμού, εξέθεσε τις
απόψεις του επί του εγγράφου του Προέδρου, οι οποίες έχουν ως εξής:
«…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
α) Ο διαγωνισμός αφορά τεχνικές υπηρεσίες που προκύπτει με σαφήνεια από το τεύχος
τεχνικών-δεδομένων-Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελεί παράρτημα της Διακήρυξης και
καθορίζει σε 6 στάδια τα παραδοτέα, περιλαμβανομένων σε αυτά εκπόνηση υπολογισμών,
κοστολόγηση, εκπόνηση τευχών δημοπράτησης, δηλαδή οδηγεί σε δημοπράτηση έργου.
Β) Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ στη κατηγορία “Δημόσια έργα,
Μελέτες και συναφείς Υπηρεσίες” συνεπώς δεν δημιουργείται σύγχυση για το είδος της
σύμβασης. Κατ’ επέκταση είναι και ορθός ο ορισμός των μελών της ΕΔ μέσω του ΜΗΜΕΔ.
Γ) Η αναφορά της παρ. 3.1.1 της διακήρυξης στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 έγινε
προφανώς εκ παραδρομής, είναι επουσιώδης και σε καμία περίπτωση δεν παράγει
αποτέλεσμα τέτοιο το οποίο να δημιουργεί κώλυμα στη συνέχιση της διαδικασίας. Επιπλέον
η διακήρυξη δεν προσβλήθηκε από κάποιο διαγωνιζόμενο και αποτελεί κανονιστική πράξη
που διέπει τη δημοπρασία και δεσμεύει τόσο τη δημόσια αρχή όσο και τους
διαγωνιζόμενους.
Συμπερασματικά η άποψη του ΤΕΕ όπως εκφράζεται μέσω του εκπροσώπου του στην
Επιτροπή Διαγωνισμού είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας».
15. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 594296/3-10-2019 εισήγησή της, η ΔΤΕΠΑ διαβίβασε στην
Οικονομική Επιτροπή τα ανωτέρω έγγραφα των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και
αιτήθηκε την λήψη απόφασης για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
16. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 2537/2019 Απόφασή της (ΑΔΑ: 78ΟΧ7Λ7-54Γ)
αποφάσισε την παραπομπή του θέματος για γνωμοδότηση στη Νομική Υπηρεσία.
17. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 644848/18-10-2019 έγγραφό του, το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε ότι θα
πρέπει να ανακληθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού και να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με
νέα διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
18. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, παρ. 2 : «Ματαίωση της διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)
λόγω
παράτυπης
διεξαγωγής
της
διαδικασίας
ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε)
στην
περίπτωση
της
παραγράφου
4
του
άρθρου
97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος».
19. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, παρ. 3 : «Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη».
20. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, παρ. 5 : «Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί,
επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με
τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία
5
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των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών».
21. Βάσει της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και
Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Αττικής, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Αττικής συνέταξε τη νέα διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) καθώς και την Περίληψη
διακήρυξης που πρέπει να σταλεί για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
22. Η ΔΤΕΠΑ υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 265235/23-4-2020 εισήγησή της προς την
Οικονομική Επιτροπή της Περ. Αττικής για: Α) Ανάκληση της προκήρυξης με ΑΔΑΜ:
19PROC005375010 και της διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC005374914 και ακύρωση του
διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83946 για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες
συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσηςπεριουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού
915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). Β) Έγκριση 1) του νέου σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής
διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),
2) της δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, 3)
του νέου σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και
αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00 €
(πλέον ΦΠΑ 24%).
23. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 267785/27-4-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής διατυπώνονται
παρατηρήσεις επί της εισήγησης της ΔΤΕΠΑ.
24. Σχετικά με τις παρατηρήσεις της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων &
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής που διατυπώθηκαν με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 267785/274-2020 έγγραφό της, η Υπηρεσία μας σας γνωρίζει τα εξής:
α) Όπως αναφέρεται στην νέα συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας μας, στο πρώτο
Στάδιο του Έργου, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης μίας ολοκληρωμένης λύσης
συλλογής, οργάνωσης και οπτικοποίησης δεδομένων του δομημένου περιβάλλοντος, θα
πρέπει να συλλέξει τα δεδομένα που απαιτούνται, με τρόπο τέτοιο που να είναι συμβατός
με το Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας της Περιφέρειας. Το εν λόγω έργο αποτελεί το
πρώτο βήμα για την ψηφιακή ωρίμανση της Περιφέρειας σε επίπεδο διάθεσης και
διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων, που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή
κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης λύσης για την
διαχείριση στοιχείων του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και την παρακολούθησή τους,
μέσα από την Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για
την υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να
επιτευχθεί η μαζική συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων με μεγάλη ακρίβεια, καθώς και η
αποτελεσματική οργάνωσή, οπτικοποίηση και διάχυσή τους.
Συνεπώς, το αντικείμενο του Σταδίου διαφέρει πολύ από το αντίστοιχο αντικείμενο της
ήδη εγκεκριμένης διακήρυξης, προμήθειας που δημοπρατήθηκε προσφάτως για τους εξής
λόγους:
•
αναφέρεται σε μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης των στοιχείων του δομημένου
περιβάλλοντος των εξεταζόμενων περιοχών και περιλαμβάνει μεγάλο έυρος αντικειμένων
τα οποία θα συλλεχθούν, θα επεξεργαστούν κατάλληλα και θα ενταχθούν στο ήδη υπάρχον
και λειτουργούν σύστημα της Περιφέρειας. Σε αντίθεση, το αντικείμενο της διακήρυξης της
προμήθειας αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην καταγραφή υφιστάμενων στοιχείων
οδοφωτισμού.
•
στο τεχνικό αντικείμενο στο Στάδιο 2, αναφέρονται εκτεταμένα και αναλυτικά, τα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συλλεχθούν για κάθε μία από τις κατηγορίες δεδομένων
(π.χ. αστική επίπλωση οδού, στοιχεία αποχέτευσης, κλπ.). Ειδικά, για τα στοιχεία οδικού
φωτισμού αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοστικά χαρακτηριστικά που πρέπει να
συλλεχθούν (π.χ. κάθετο ύψος ιστού από το οδόστρωμα, κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, κατηγορία στοιχείου: ιστός, πίνακας διανομής, κλπ.) σε αντίθεση με την
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εγκεκριμένη διακήρυξη προμήθειας στην οποία δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ποιά στοιχεία
οδοφωτισμού θα συλλεχθούν.
•
περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές με τις οποίες θα εκπονηθούν οι
εργασίες, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο ακρίβειας, σε αντίθεση με την ήδη
εγκεκριμένη διακήρυξη προμήθειας η οποία περιορίζεται μόνο στους ιστούς φωτισμού και
μάλιστα δεν αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθηθούν, ούτε καθορίζεται
η ακρίβεια συλλογής των στοιχείων. Οι δύο αυτοί παράγοντες, η ακρίβεια και οι
προδιαγραφές, οι οποίες καθορίζουν την ποιότητα των δεδομένων, είναι οι πλέον
σημαντικές και κρίσιμες στον τομέα συλλογής γεωχωρικών δεδομένων.
•
το σύνολο των στοιχείων του δομημένου περιβάλλοντος που θα συλλεχθεί θα
αποτελέσει το υπόβαθρο για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την
διαμόρφωση παρεμβάσεων, τόσο στο πλαίσιο του εν λόγω έργου όσο και μελλοντικά σε
άλλα έργα. Σε αυτό συντελεί η ενσωμάτωσή τους στο σύστημα της Περιφέρειας, το οποίο
δίνει τη δυνατότητα για συνεχή παρακολούθηση και αξιοποίηση της πληροφορίας. Τονίζεται
η σημασία και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ της πρσφερόμενης Υπηρεσίας
και των υφιστάμενων συστημάτων της Περιφέρειας, παράγοντας κρίσιμος για την ψηφιακή
ωρίμανση της Περιφέρειας. Αντίθετα, τα δεδομένα που αφορούν την ήδη εγκεκριμένη
διακήρυξη προμήθειας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες αναβάθμισης
του δικτύου οδοφωτισμού και δεν προβλέπεται να επαναχρησιμοποιηθούν.
•
ο σκοπός της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο δημιουργίας ικανών προϋποθέσεων για την
ανάπτυξη εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων (smart cities), καθώς και δημιουργίας ενός
διαχειριστικού εργαλείου για τα δεδομένα του δομημένου περιβάλλοντος της Περιφέρειας,
είναι εντελώς διαφορετικός από τη διακήρυξη προμήθειας που αφορά στην συντήρηση και
αναβάθμιση του οδοφωτισμού.
β) Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου αναφέρονται και άλλα συναφή αντικείμενα όπως
παγκάκια, κάδοι, φρεάτια κτλ. και για τα οποία απαιτείται καταγραφή, επεξεργασία και
αξιολόγηση. Είναι προφανές ότι η καταγραφή της αστικής επίπλωσης μπορεί να αφορά και
τμήμα της περιουσίας των ΟΤΑ, το οποίο όμως ουδόλως αναιρεί την αξία και σπουδαιότητά
της υπόψη σύμβασης η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ορθής διαχείρισης των
προαναφερόμενων αντικειμένων τόσο από πλευράς Περιφέρειας όσο και από πλευράς
ΟΤΑ που εποπτεύονται από την Περιφέρεια.
γ) Από την μέχρι σήμερα διερεύνηση δεν προκύπτει ότι το υπό δημοπράτηση
αντικείμενο όπως αυτό ορίζεται στην υπόψη διακήρυξη υπάρχει ολοκληρωμένο ή στη
μορφή που προδιαγράφεται στα ηλεκτρονικά στοιχεία της ΔΔΜΥ.
δ) Από το φυσικό αντικείμενο της υπόψη (νέας) σύμβασης αφαιρέθηκε το τμήμα που
αφορά την εκπόνηση των φωτοτεχνικών μελετών για τον οδοφωτισμό με παράλληλη
μείωση του οικονομικού τιμήματος.
ε) Στον προϋπολογισμό της σύμβασης έχει συμπεριληφθεί το κονδύλι των
απρόβλεπτων δαπανών (15%) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4412/16, η δε
προεκτιμώμενη αμοιβή έχει διορθωθεί με συντελεστή τκ=1,227 που ισχύει για το έτος 2020.
Επιπλέον έχουν διορθωθεί τυχόν παροράματα με αναφορά σε άρθρα του Ν.4412/16 η
δε σύνταξη της διακήρυξης ακολουθεί τα πρότυπα τεύχη της ΕΑΔΔΗΣΥ για τεχνικές
υπηρεσίες.
25. Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν4412/2016.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
εισηγούμαστε
Α) την ανάκληση της προκήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC005375010 και της διακήρυξης με ΑΔΑΜ:
19PROC005374914, την ακύρωση του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83946 για
την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων
στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας
Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και την επανάληψη της
διαδικασίας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με νέα διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
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Β) Την έγκριση 1) του νέου σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) της δημοσίευσης της
διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, 3) του νέου σχεδίου
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης
γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου
της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Α) την ανάκληση της προκήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC005375010 και της διακήρυξης με ΑΔΑΜ:
19PROC005374914, την ακύρωση του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83946 για
την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων
στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας
Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και την επανάληψη της
διαδικασίας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με νέα διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
Β) Την έγκριση 1) του νέου σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) της δημοσίευσης της
διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, 3) του νέου σχεδίου
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης
γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου
της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 914.360,40€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας
Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Απέχουμε, θεωρώντας ότι
απαιτείται να συζητηθεί το θέμα σε τακτική διαδικασία και όχι κατεπειγόντως και Εκτός
Ημερησίας Διατάξεως. Πρόκειται για κρίσιμο αντικείμενο ψηφιακής υποδομής, με στόχο την
αναβάθμιση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς τους πολίτες. Θεωρούμε επίσης
τις κριτικές παρατηρήσεις του κ. Ανδρουλακάκη επί της Δικήρυξης σημαντικές και ότι πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπόψη».
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την
ανωτέρω απόφαση.
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κατριβάνος Γεώργιος και
Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση:
«Σχετικά με το έργο Υπηρεσίες Συλλογής και αποτύπωσης Γεωαναφερόμενων στοιχείων
της αστικής επίπλωσης - περιουσίας, του οδικού δικτύου της περιφέρειας Αττικής:
1. Η σκοπιμότητα του έργου δημιουργεί ερωτηματικά αφού τα περισσότερα γεωχωρικά
δεδομένα του οδικού δικτύου υπάρχουν στις Υπηρεσιακές μονάδες της περιφέρειας
Αττικής. Μόνο η δημιουργία της χαρτογραφικής πύλη της Περιφέρειας Αττικής έχει
νόημα.
2. Το έργο αφορά καθαρά συλλογή στοιχείων στο ύπαιθρο και εν συνεχεία με αυτά τα
δεδομένα θα δημιουργηθεί Χαρτογραφική πύλη με ελεύθερο λογισμικό και διάχυση
αυτών των δεδομένων μέσω ανοικτών προτύπων. Επομένως δεν πρόκειται περί
μελέτης αλλά καθαρά παροχή υπηρεσιών. Αυτό φαίνεται αν διαβάσει κανείς τα 5
στάδια υλοποίησης του έργου από το τεύχος τεχνικών δεδομένων. Τουλάχιστον το
μεγαλύτερο μέρος τους δηλαδή τα στάδια 1-3, στο χρονοδιάγραμμα 12 μήνες είναι
καθαρά παροχή υπηρεσιών. Για να δικαιολογηθεί σαν μελέτη προστέθηκαν οι
παρεμβάσεις και τα τεύχη δημοπράτησης κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν άνετα οι
υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής με το έμπειρο προσωπικό της όσον αφορά την
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διαχείριση του οδικού δικτύου όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα τα στάδια
αυτά είναι
Στάδιο 1 Καταγραφή δεδομένων
Στάδιο 2 Εξαγωγή δεδομένων
Στάδιο 3 Υποδομή Γεωχωρικών δεδομένων και εκπαίδευση προσωπικού
Στάδιο 4 Προτεινόμενες παρεμβάσεις – Κοστολόγηση
Στάδιο 5
Εκπόνηση Τευχών δημοπράτησης και υποβοήθηση της υπηρεσίας στην
αξιολόγηση προσφορών
Επομένως κατά την κρίση μας δεν πρόκειται περί τεχνικής μελέτης αλλά καθαρά περί
παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
3. Εφόσον όμως θεωρηθεί μελέτη, θα πρέπει να απαλειφθεί στο στάδιο 5 τόσο η
υποβοήθηση της υπηρεσίας στην αξιολόγηση προσφορών από τον μελετητή σε
διαγωνισμούς που ο ίδιος εκπόνησε τα τεύχη δημοπράτησης, όσο και μετά στην
παροχή συμβούλου κατά την εκτέλεση των εργασιών.
4. Δεν φαίνεται από το χρονοδιάγραμμα ο αριθμός των επιστημόνων εμπειρίας 12 ετών
και 5 ετών αντίστοιχα που θα εργασθούν στα διάφορα στάδια με αποτέλεσμα να
φαίνεται ότι το έργο είναι υπερκοστολογημένο. Μάλιστα γεννάται ένα ερώτημα. Δεν θα
χρησιμοποιηθούν άλλοι τεχνικοί, δηλαδή όχι επιστήμονες σε εργασίες όπως εισαγωγή
δεδομένων, δημιουργία χαρτογραφικής πύλης, μετατροπή δεδομένων κλπ, που δεν
απαιτούνται επιστημονικές παρά τεχνικές γνώσεις;
5. Τέλος στην διακήρυξη της μελέτης υπάρχουν ειδικοί όροι για τους οποίους θα πρέπει
να γνωμοδοτήσει το τεχνικό συμβούλιο του υπουργείου και να εκδώσει απόφαση ο
υπουργός και κατόπιν να συμπεριληφθούν στην διακήρυξη.
6. Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να αποσύρετε τα τεύχη του διαγωνισμού με το
συγκεκριμένο αντικείμενο και να τα επαναφέρετε διορθωμένα και με σύννομο τρόπο.
Επειδή το έργο της χαρτογραφικής πύλης της περιφέρειας Αττικής θεωρούμε σαν
παράταξη ότι είναι αναγκαίο και χρήσιμο, αφού άλλωστε το 2013 όταν η παράταξη μας
ήταν στη διοίκηση της περιφέρειας, ήταν έτοιμη η σχετική διακήρυξη αλλά μετά ακυρώθηκε
με την ανάληψη της νέας διοίκησης. Θα πρέπει όμως το έργο αυτό που είναι καθαρά
αναπτυξιακό και θα βοηθήσει πολύ την Περιφέρεια Αττικής, να μη γίνεται με τρόπο που
προκαλεί το Δημόσιο συμφέρον».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Κατριβάνος Γεώργιος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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