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Αγαπητέ κ. Γενικέ,
Σε συνέχεια της συνάντησης μας της 07/09/2012 και της σχετικής επιστολής μας της
13/09/2012 θέλουμε να επανέλθουμε στο ζήτημα των απαιτήσεων εδικής τεχνικής
ικανότητας σε συμβάσεις μελετών ή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Συγκεκριμένα, είχαμε επισημάνει ότι για την προαγωγή του ποιοτικού και ισότιμου
ανταγωνισμού, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την
προάσπιση τελικά του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, πρέπει κατά την
προκήρυξη μελετών και υπηρεσιών να τίθενται απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, οι
οποίες αφενός να προωθούν τον ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων αναδόχων με ικανά
ποιοτικά στοιχεία, αφετέρου να μην λειτουργούν υπέρμετρα περιοριστικά για να μην
δημιουργούνται στρεβλώσεις. Με δυο λόγια επισημαίναμε ότι πρέπει να αποφεύγονται
τόσο η ισοπεδωτική προσέγγιση της απάλειψης κάθε απαίτησης ειδικής τεχνικής
ικανότητας όσο και οι υπέρμετρα περιοριστικές απαιτήσεις (που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν «φωτογραφικές»). Στο πνεύμα αυτό σας είχαμε αποστείλει σχετικές
προτάσεις μας.
Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε αντιφάσεις στις
σχετικές προκηρύξεις συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (σε
ορισμένες περιπτώσεις υπέρμετρα περιοριστικές απαιτήσεις, σε άλλες περιπτώσεις
πλήρης απουσία απαιτήσεων, διαφορετικές προβλέψεις σε παρόμοιες συμβάσεις
ακόμα και σε περιπτώσεις προκηρύξεων του ίδιου φορέα κ.λπ.).
Εκτιμώντας ότι τόσο η διασφάλιση του υγιούς και ποιοτικού ανταγωνισμού όσο και η
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ αποτελούν και για εσάς σημαντικές
προτεραιότητες, επανερχόμαστε στις προτάσεις μας και παρακαλούμε για την
ενασχόληση και παρέμβασή σας επί του θέματος.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τους ασφυκτικούς πλέον χρονικούς περιορισμούς του
ΕΠΠΕΡΑΑ, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα αξιοποίησης της
ρύθμισης της ΠΝΠ (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) για τη δυνατότητα ενοποίησης των φάσεων
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
σε όλες τις υπό δημοπράτηση συμβάσεις μελετών ή συναφών συμβουλευτικών
υπηρεσιών του Ν.3316/05, αλλά και εργολαβιών με το σύστημα μελέτη-κατασκευή του
Ν.3669/08. Για το κρίσιμο αυτό θέμα πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να δώσετε σχετικές
οδηγίες στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. Προς υποβοήθησή σας, ειδικώς για τις συμβάσεις των
άρθρων 7 (μελέτες) και 9 (υπηρεσίες συμβούλου) του Ν. 3316/05, σας αποστέλλουμε
σχέδιο προσαρμογής της πρότυπης προκήρυξης στην εν λόγω νομοθετική ρύθμιση.
Παραμένοντας πάντα στη διάθεση σας για κάθε πιθανή συμβολή στη βελτίωση των
διαδικασιών.
Με εκτίμηση,
Για τον ΣΕΓΜ
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