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Αριθ. Πρωτ. 25189/ΓΒ/γβ     Αθήνα, 09 Αυγούστου 2012  
         

        Π Ρ Ο Σ  Τον    

  ∆ήµο Σπάρτης  

Υπόψη  

1. ∆ηµάρχου  

κ. Στ. Αργειτάκου  

2. ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

ΚΟΙΝ.: 1. Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου 
Σπάρτης  

 2. ΤΕΕ, Περιφερειακό Τµήµα 
Πελοποννήσου  

 

ΘΕΜΑ: Παρατυπίες στην διαδικασία διαγωνισµού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» 

 

Κύριοι,  
 

Μετά από καταγγελίες Μελών µας σας επισηµαίνουµε τα εξής: 

1. Η ∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού του συγκεκριµένου έργου έγινε την 
28/06/2012 

2. Η διαδικασία χορήγησης των τευχών καθυστέρησε, σύµφωνα µε τις αναφορές Μελών 
µας, τουλάχιστον 5 έως 10 εργάσιµες ηµέρες. 

3. Στα στοιχεία που δόθηκαν δεν περιλαµβάνονταν το τοπογραφικό διάγραµµα (εστάλη 
στις 27-07-2012) ούτε η Γεωτεχνική µελέτη (εστάλη  στις 06-08-2012) 

4. Οι διευκρινήσεις σε ερωτήµατα που δόθηκαν την 03-08-2012 (επανάληψη στο ορθό 
την 06-08-2012 µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις ) επέτειναν την σύγχυση ως προς το 
ακριβές τεχνικό και κατασκευαστικό αντικείµενο του διαγωνισµού µε αποτέλεσµα 
λίγες µέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης επίδοσης τεχνικών προσφορών όχι απλώς να 
µην έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγµατα αλλά να υπάρχουν σηµαντικές ασάφειες. 
Ειδικότερα επί των εγγράφων της Υπηρεσίας [Αρ. πρωτ. 37713/03-08-2012 
(έγγραφο Α) και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ. 37976/06-08-2012 (έγγραφο Β) ] 
παρατηρούµε τα εξής : 

i. ∆εν κοινοποιήθηκαν τα ερωτήµατα  των υποψηφίων διαγωνιζοµένων παρά µόνο 
οι απαντήσεις.  

ii. Συγκεκριµένα ερωτήµατα δεν απαντήθηκαν καθόλου. 
iii. Στην § 3 σχετικά µε την µονάδα βοθρολυµάτων εντείνεται η ασάφεια και η 

σύγχυση σχετικά µε τις απαιτήσεις του διαγωνισµού αφού:  

o Στο έγγραφο Α επισηµαίνεται ότι «ισχύει η § 2.2.4 του µέρους Γ των τευχών 
µε τις παρακάτω διαφοροποιήσεις – επισηµάνσεις». 

o Στο έγγραφο Β απαλείφεται η έκφραση «διαφοροποιήσεις» και προστίθεται η 
φράση «αυτή η επιµέρους µονάδα δεν περιλαµβάνεται στην σχετική ΑΕΠΟ και 
συνεπώς αποτελεί αντικείµενο µόνο της τεχνικής µελέτης προσφοράς και όχι 
της παρούσας εργολαβίας» 

o Φυσικά στο τιµολόγιο µελέτης και προσφοράς (Συµβατικό Τεύχος) η 
παραπάνω µονάδα τιµολογείται. Τιµολογείται και πληρώνεται µονάδα που δεν 
κατασκευάζεται ; 



 
 

2 

o Η § 3.f εξαφανίζεται µεταξύ των εγγράφων Α και Β. 

iv. Στην § 5.e σχετικά µε την τριτοβάθµια επεξεργασία παρατηρούµε τα εξής: 

o Στα συµβατικά τεύχη δεν καθορίζεται καµία προδιαγραφή σχεδιασµού της 
συγκεκριµένης µονάδας ούτε φυσικά αυτή τιµολογείται. 

o Στην § 5.e του εγγράφου Α αναφέρεται: «Η µονάδα διύλισης θα 
 µελετηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § 2.6.3. του πρότυπου 
 τεύχους ΤΕΠΕΠ του ΥΠΕΚΑ, η οποία επισυνάπτεται του παρόντος»  

o Στην § 5.e του εγγράφου Β απαλείφεται το «επισυνάπτεται του  παρόντος» 
προς επιβεβαίωση των αρχικών ισχυρισµών µας περί µη  παράδοσης πλήρων 
στοιχείων στους υποψήφιους διαγωνιζόµενους. 

o Εδώ φυσικά γεννάται το αντίστροφο  ερώτηµα από ότι στο προηγούµενο 
εδάφιο , δηλαδή εδώ ζητείται να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί µονάδα που 
δεν τιµολογείται και δεν προδιαγράφεται στα συµβατικά τεύχη 

v. Στην § 10α σχετικά µε την µονάδα επεξεργασίας ιλύος και των έλεγχο των οσµών 
τόσο στο έγγραφο Α όσο και στο έγγραφο Β διευκρινίζεται ότι «Η αναφορά στο 
µέρος Β, σελ. 13 στην παράγραφο  2.7.1 του µέρους Γ αποτελεί τυπογραφικό 
λάθος  και αφορά στην παράγραφο 2.6.1 του µέρους Γ η οποία δεν ισχύει και 
αντικαθίσταται από την εν λόγω αναφορά στο µέρος Β»,  δηλαδή  πλήρης αλλαγή 
προδιαγραφών για µια σηµαντική µονάδα λίγες µέρες πριν τον διαγωνισµό. 

vi. Στην § 11 σχετικά µε την δεσµευτική στάθµη εξόδου στο έγγραφο Α ορίζεται 
+2,30 και στο έγγραφο Β +1,90. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι: 

Υπάρχουν ασάφειες ή σηµαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά: 

• µε την υδραυλική στάθµη διάθεσης  της εγκατάστασης 

• µε τις προδιαγραφές µονάδας επεξεργασίας ιλύος και ελέγχου οσµών 

• µε τις προδιαγραφές µονάδας τριτοβάθµιας επεξεργασίας 

• µε την µονάδα βοθρολυµάτων 

 

Επίσης δεν δόθηκαν ή δόθηκαν πολύ αργά : 

• Το Τοπογραφικό διάγραµµα – θέσεις γεωτρήσεων 

• Η Γεωτεχνική µελέτη κ.α. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι η Υπηρεσία πρέπει να ανασυντάξει τα τεύχη και 
τις διευκρινήσεις της χωρίς τυπογραφικά και ουσιαστικά λάθη και αντιφάσεις και να τα 
διανείµει ευθύς αµέσως και µάλιστα χωρίς κοστολογική επιβάρυνση σε όλους τους 
υποψήφιους διαγωνιζόµενους δίνοντας την απαιτούµενη αναβολή προκειµένου να 
συνταχθούν σωστές µελέτες προσφοράς και να προχωρήσει ο διαγωνισµός µε ταχύτητα και 
διαφάνεια. 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

                                                  


