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i.

Ο Δήμος Ήλιδας, λόγω του επείγοντος του θέματος, θα προβεί σε διαγωνισμό για την
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
“ΚΟΝΙΔΕΙΚΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.735,00 €
(χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 (άρθρο 10, παρ. στ)
και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν. Η προκήρυξη της
μελέτης θα γίνει με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με πρόσκληση
τριών κατ’ ελάχιστον διαγωνιζόμενων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

ii. Η μελέτη αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών, με τις αντίστοιχες
προεκτιμήσεις αμοιβών:

1. 9.367,50 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες
Υδραυλικών Έργων).

2. 9.367,50 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09 (Η-Μ
Μελέτες).

iii. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισμό, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η Πέμπτη 19-04-2012 και ώρα
10:00π.μ.. Η Προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν αποστέλλεται από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας στους προσκαλούμενους να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό. Η παραλαβή των συμβατικών τευχών γίνεται μαζί με την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία συνοδεύουν.
iv. Στο διαγωνισμό θα προσκληθούν:
α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που
καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του
διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις, ήτοι:
1. στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) πτυχίο τάξης Α΄
2. στην κατηγορία μελέτης 09 (Η-Μ Μελέτες) πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄
β) Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
αα) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν
αντίστοιχα μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι
σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
ββ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν
μητρώα, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να
είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ
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της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν
γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών,
κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:
1. για την κατηγορία μελέτης 13 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 - ετούς εμπειρίας
2. για την κατηγορία μελέτης 09 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 - ετούς εμπειρίας
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε μεμονωμένα είτα ως μέλος κοινοπραξίας. Η σύμπραξη μπορεί να αφορά
στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση
σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι
τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών,
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το εταιρικό
πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση
της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατομικά πτυχία ή και το
εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού
και σε προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους.
Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται.
v. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
που εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Νόμου, ίση προς το 5% της προεκτιμώμενης
αμοιβής των υπηρεσιών που ανατίθενται, ήτοι ποσού 936,75 €..
vi. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΕΠ.ΠΕΡ.Ρ.Α. (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι),
Αρ. Εναρ. 2012ΣΕ07580076 της ΣΑΕ 075/8.
vii. Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης θα γίνει με διαπραγμάτευση χωρίς
την δημοσίευση της Προκήρυξης, διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 (στ) του
άρθρου 10 του Ν. 3316/2005. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της
«οικονομικότερης προσφοράς».
viii.Της έγκρισης της προκήρυξης έχει προηγηθεί α) η γνωμοδότηση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας (Αρ. Πρωτ. 36/24-01-2012 – Θέμα
1ο) όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο (στ) του Ν. 3316/05 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η ένταξη της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
“ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» με κωδικό MIS 372837 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 – 2013, η οποία
έγινε με την υπ’ αρίθμ. Α.Π. οικ 117131 / 09-03-2012 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Υ.ΠΕ.Κ.Α.
ix. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας.
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