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 Αναπληρωτή Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών 

 Πολυτεχνείου Κρήτης 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 12/14 

Θέμα: Ενημέρωση - Διαμαρτυρία για προκήρυξη σύμβασης με μη σύννομη διαδικασία 

 

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Πρύτανη και Πρόεδρε της Επιτροπής Ερευνών, 

Πληροφορηθήκαμε την Προκήρυξη που δημοσιεύσατε για τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό 

επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη (αρ. Πρωτ. 285/10-1-2014). Ο διαγωνισμός διεξήχθη με 

βάση το ΠΔ 118/2007 (πρόχειρος διαγωνισμός) με ανοικτή διαδικασία.  

Θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι η όλη διαδικασία πάσχει νομιμότητας, 

αφού πρόκειται για αντικείμενο και διαδικασία που υπάγεται -σαφώς και ευθέως- στις διατάξεις 

του νόμου 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών». Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης 

αφορά εργασίες της κατηγορίας 21 του άρθρου 2 του νόμου αυτού (γεωτεχνικές μελέτες και 

έρευνες), ο δε τρόπος ανάθεσής τους προδιαγράφεται σαφώς στο κεφάλαιο Β’ του νόμου 

«Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών». Ο νόμος 3316/2005 έχει 

εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία προς εναρμόνιση της χώρας μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο 

(Οδηγίες 17 και 18 του 2004). Συνεπώς, η προκήρυξη, η ανάθεση και η συμβασιοποίηση των 

συγκεκριμένων αντικειμένων με τη διαδικασία του ΠΔ 118/2007 δεν είναι σύννομη. 

Περαιτέρω, από την ανάγνωση της Προκήρυξης φαίνεται ότι ζητούνται να υποβληθούν 

υπερβολικά στοιχεία για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, που επί της ουσίας καταργούν την 

έννοια του «πρόχειρου διαγωνισμού» (και μάλιστα μειοδοτικού). Παράλληλα, δε, στο τέλος 

του Παραρτήματος γίνεται επίκληση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, ο οποίος 

εφαρμόζεται σε μελέτες του νόμου 3316/2005!  

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε, ενόψει και άλλων προκηρύξεων, ότι η απαίτηση περί 

υπογραφής (με θεώρηση του γνησίου αυτής) των υπευθύνων δηλώσεων την ίδια ημερομηνία 

με την υποβολή της προσφοράς είναι καταχρηστική και δεν επιτρέπεται, καθόσον με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) ορίστηκε 

ότι (βλ. άρθρο 3, παρ. 5): «5. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
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προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας για την τήρηση 

της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, παρακαλούμε 

για την παρέμβασή σας, ώστε να ακυρωθεί η εν λόγω διαδικασία και η σύμβαση να ανατεθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση 

 

 
Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 


