
1/2

ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ
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Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012
Πληρ.: Κωνσταντίνος Καλέργης Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 38/12

Μέλος Δ.Σ.
Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υπόψη Περιφερειάρχη κ. Ψωμιάδη

Κοιν.: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.
Υπόψη κ. Διευθυντή

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον έλεγχο και την επανεξέταση των όρων του διαγωνισμού για την
ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης Ε.Ο. 2
Θεσσαλονίκης - Έδεσσας».

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειάς σας, έχει προκηρύξει
διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, με προϋπολογισμό 975.336,70 €, πλέον
ΦΠΑ, και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22.08.2012 (δημοσίευση 2012/S
117-193916 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.).

Η κύρια καλούμενη κατηγορία μελετών του διαγωνισμού είναι η κατηγορία 08 των στατικών
μελετών, με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 660.059,36 €, πλέον ΦΠΑ, και με αντικείμενο τη
σύνταξη Οριστικών Στατικών μελετών δεκαοκτώ (18) οδογεφυρών και κάποιων μικρών τεχνικών
έργων. Σύμφωνα με τον Φάκελο του Έργου επτά (7) από τις γέφυρες προβλέπονται με σύμμικτους
φορείς, ενώ οι υπόλοιπες προβλέπονται από προεντεταμένο ή σιδηροπαγές σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής για την κατηγορία μελέτης
08 (Στατικές μελέτες) έχουν Εταιρείες με πτυχίο Ε’ τάξεως, οι οποίες οφείλουν να διαθέτουν
«ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες) που να
αποδεικνύεται από την εκπόνηση στατικών μελετών σύμμικτων γεφυρών που εκτελέστηκαν κατά
την τελευταία πενταετία συνολικής αμοιβής 360.000 EUR».

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης/διαμαρτυρίας πολλών μελών μας, οφείλουμε να σας
επισημάνουμε τα εξής:

Από σχετική διερεύνηση στα μέλη μας1, διαπιστώθηκε ότι η ως άνω απαίτηση ειδικής τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας, για την εκπόνηση μελετών σύμμικτων γεφυρών αμοιβής 360.000 €
εντός της τελευταίας 5-ετίας, περιορίζει, σε υπερβολικό βαθμό, τον ανταγωνισμό και μπορεί να
ειπωθεί ότι προσεγγίζει την έννοια της «φωτογραφικής διάταξης», γεγονός που αφενός δεν συνάδει
με το θεσμό και το κύρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφετέρου αντίκειται στις
βασικές αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της διευκόλυνσης ουσιαστικού
ανταγωνισμού.

1 Στον Σύνδεσμό μας είναι εγγεγραμμένες οι περισσότερες εταιρείες μελετών Ε’ τάξης στην κατηγορία των
στατικών μελετών.
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Περαιτέρω, και επί της ουσίας του θέματος, ο περιορισμός του ανταγωνισμού που επιφέρει ο εν
λόγω όρος της προκήρυξης δεν είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθόσον ο σχεδιασμός μιας
σύμμικτης οδογέφυρας, του μεγέθους του συγκεκριμένου έργου2, δεν συνιστά αντικείμενο υψηλής
επιστημονικής εξειδίκευσης και εμπειρίας.

Ο Σύνδεσμός μας διαχρονικώς υποστηρίζει ότι οι Φορείς Ανάθεσης πρέπει να θέτουν, πάντοτε,
απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίες, βεβαίως, δέον να μην
υπερβαίνουν τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρώς για την ανάγκη
διασφάλισης της αρτιότητας και της ποιότητας κάθε μελέτης ή υπηρεσίας, σε συνδυασμό προς την
υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι πάγια αρχή του Συνδέσμου μας ότι σε όλους -ανεξαιρέτως- τους
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποφεύγονται όροι, οι οποίοι άνευ αποχρώντος
λόγου, δηλαδή χωρίς να συνδέονται με την δημόσια ανάγκη ανάδειξης αναδόχου ικανού και
καταλλήλου για την εκτέλεση της σύμβασης, δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό ή/και ευνοούν
συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους3.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα διαφάνειας και
χρηστής διοίκησης, πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάσετε το εν λόγω θέμα και να προβείτε στην
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των απαιτήσεων ειδικής τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας4.

Ευχόμενοι την άμεση ανταπόκρισή σας, διατελούμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορία ή επεξήγηση.

Με τιμή

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου

Πρόεδρος Δ.Σ. Γενική Γραμματέας Δ.Σ.

2 Πρόκειται περί συνήθων αμφιερείστων σύμμικτων γεφυρών μεσαίων ανοιγμάτων, οι οποίες δεν
εμφανίζουν περισσότερες δυσκολίες ή απαιτήσεις από τις προεντεταμένες γέφυρες της ίδιας σύμβασης.

3 Βλ. και σχετικές Εγκυκλίους του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (π.χ. Ε.21/17.06.2005)
4 Για την συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε, ενδεικτικώς να ζητηθεί η εκπόνηση μίας (1) οριστικής

στατικής μελέτης σύμμικτης γέφυρας, ανοίγματος αντίστοιχου με των υπό μελέτη γεφυρών, κατά την
τελευταία 15-ετία.


