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Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2011 
Α.Π. 06/11 

 
 
Προς 
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

Κοινοποίηση:  1) κ. Υφυπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
 2) κ. Γ. Γραµµατέα Μεταφορών κ. Χ. Τσιόκα 
 3) την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών  
     (Ε.∆.Α. Μεταφορών) του ΥΠΟΜΕ∆Ι - Αγ. Σοφίας 10, Ν. Ψυχικό 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισµός «Τεχνικός Σύµβουλος για τη διερεύνηση της ανάπτυξης 
επιφανειακού µέσου σταθερής τροχιάς (τραµ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης» 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

1. Ο Σύνδεσµός µας έχει µέλη τα Ελληνικά Γραφεία Μελετών και είναι αναγνωρισµένος και 
έγκριτος συνοµιλητής του Κράτους και «Κοινωνικός Εταίρος» µε σκοπό ιδίως την εξύψωση 
της στάθµης των επιστηµονικών υπηρεσιών µηχανικού µελετητή, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και αποδόσεως στους σχετικούς τοµείς, στην προάσπιση και κατοχύρωση 
των νοµίµων και θεµιτών επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του και την πρόοδο της 
επιστηµονικής στάθµης τους.  

 Με αυτή την ιδιότητα ο ΣΕΓΜ έχει έννοµο συµφέρον να προβάλλει τη γνώµη του προς τη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση σχετικά µε τη νοµιµότητα και το δηµόσιο συµφέρον των πράξεών της αλλά 
και να πλήττει τις πράξεις που συγκρούονται ευθέως ή συγκαλυµµένα µε τη νοµιµότητα ή 
προσβάλλουν το δηµόσιο συµφέρον.  

2. Στο Σύνδεσµό µας περιήλθε αναφορά – καταγγελία, σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο 
Σας προωθεί τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης µε διαδικασία που µόνο κατ’ επίφαση 
παρουσιάζεται σύννοµη ενώ στην αλήθεια είναι µη σύννοµη.  

3. Πιο συγκεκριµένα, η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) Μεταφορών διενεργεί δηµόσιο 
διαγωνισµό µε βάση την υπ’αριθ. 3333/Φ.28/7.12.2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τεχνικός Σύµβουλος για τη 
διερεύνηση της ανάπτυξης επιφανειακού µέσου σταθερής τροχιάς (τραµ) στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης». Κατά την πρόσκληση ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α’3) και όχι µε τις διατάξεις του ν. 3316/2005.  

4. Από τα στοιχεία όµως του διαγωνισµού συνάγεται σαφώς, ότι η συµβατική υποχρέωση του 
αναδόχου που θα επιλεγεί είναι: 
α- να µελετήσει τη δυνατότητα και σκοπιµότητα κατασκευής ενός ελαφρού σιδηροδρόµου 

(τραµ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  
β- να προσδιορίσει την περιοχή κάλυψης και τη διαδροµή του τραµ.  



 

 

Ειδικότερα η Προκήρυξη έχει περιλάβει στο παραδοτέο έργο του αναδόχου τα εξής επί 
µέρους αντικείµενα: 

α- Επισκόπηση διεθνούς εµπειρίας και ανάλυση καλών πρακτικών (Best Practices) 
συστηµάτων τραµ. 

β- Εξέταση της σκοπιµότητας και βιωσιµότητας κατασκευής τραµ, µε βάση τα στοιχεία 
ζήτησης, τα κυκλοφοριακά δεδοµένα και τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός επιφανειακού 
µέσου σταθερής τροχιάς. 

γ- Καθορισµός της περιοχής κάλυψης, της διαδροµής και των λοιπών χαρακτηριστικών (και 
ένταξη του συστήµατος στο συγκοινωνιακό χάρτη της περιοχής) και προτάσεις για 
συµπληρωµατικότητα και συνέργεια µε τα λοιπά µέσα µαζικών µεταφορών.   

δ- ∆ιαµόρφωση σεναρίων µελλοντικών επεκτάσεων και προσδιορισµός δυνητικών πηγών 
χρηµατοδότησης του βασικού κορµού και των µελλοντικών επεκτάσεων.    

ε- ∆ιερεύνηση των προϋποθέσεων για την ενσωµάτωση του νέου µέσου στον 
Μητροπολιτικό Φορέα ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών και πρόταση των αναγκαίων αλλαγών στο 
αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο του φορέα. 

∆ηλαδή από τα ανωτέρω και τις λοιπές προβλέψεις των τευχών του διαγωνισµού προκύπτει 
ότι η προκήρυξη, χαρακτηρίζει µεν τον ανάδοχο «τεχνικό σύµβουλο», αποφεύγοντας 
εµφανώς να τον ονοµάσει «µελετητή», αλλά έχει προσδώσει στη σύµβαση όλους τους όρους 
που πράγµατι την κατατάσσουν στις συµβάσεις έργου ως συµβάσεις «αποτελέσµατος» (µε 
τη νοµική έννοια του 19ου Κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα, άρθρα 681 – 702) και επιπλέον 
ονοµάζει και ρητά τη συµβατική παροχή του ως «έργο» (“opus”).  

5. Σε χρόνο µεταγενέστερο του π.δ. 4/2002 εκδόθηκε ο ν. 3316/2005, µε το άρθρο 46 § 2 εδ. 
(δ) και (ε) του οποίου καταργήθηκαν όλες οι προηγούµενες αντίθετες γενικές και ειδικές 
διατάξεις, καθώς και όλες οι ειδικές διατάξεις µε τις οποίες είχαν εξαιρεθεί ορισµένοι φορείς 
από την εφαρµογή των κοινών περί µελετών διατάξεων, ενώ µε το άρθρο 45 § 1 
απαγορεύθηκαν κατηγορηµατικά οι παρεκκλίσεις.  
Κατά το άρθρο 1 § 2.α του νόµου αυτού, το αποτέλεσµα συστηµατικής και αναλυτικής 
επιστηµονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριµένο απλό ή σύνθετο γνωστικό 
αντικείµενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέµβαση σε 
τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασµό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή 
παραγωγικής διαδικασίας ή σε µεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασµού του ευρύτερου 
χώρου, ορίζεται µε τον όρο «µελέτη». Περαιτέρω, κατά πάγια νοµολογία, οι συµβάσεις για 
την παροχή «µελέτης» είναι «συµβάσεις έργου» µε την προαναφερθείσα έννοια (βλ. 
ενδεικτικά Α.Π. Ολ. 2085/1986, Α.Π. Ολ. 63/1990, Α.Π. 125/1999, Α.Π. 1334/2002). 
Τέλος οι κατά το άνω άρθρο 1 § 2.α του ν. 3316/2005 «µελέτες» κατατάσσονται από το 
άρθρο 2 σε επί µέρους κατηγορίες ανάλογα µε το επιστηµονικό αντικείµενό τους. Στην 
κατηγορία 10 της παρ. 2 του άρθρου 2 έχουν καταταχθεί οι µελέτες συγκοινωνιακών έργων 
(οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων) 
και οι κυκλοφοριακές µελέτες.  
Στην κατηγορία 12 έχουν καταταχθεί οι µελέτες µεταφορικών µέσων και στην κατηγορία 3 οι 
οικονοµικές µελέτες.  
Ειδικά για τις µελέτες συγκοινωνιακών έργων και για τις κυκλοφοριακές µελέτες, το 
περιεχόµενό τους έχει προσδιορισθεί µε τα άρθρα 120 έως 176 του π.δ. 696/1974. Από τις 
διατάξεις αυτές επισηµαίνουµε ενδεικτικά: 
Το άρθρο 121 που ορίζει: «Σκοπός. Αι µελέται οδών και τεχνικών έργων αυτών αποσκοπούν 
εις την διερεύνησιν και εκλογήν της προσφορωτέρας και οικονοµικωτέρας οδικής συνδέσεως 
δύο προκαθορισµένων τόπων προς αντιµετώπισιν των υφισταµένων κατά την εκπόνηση 
αυτής ως και των µελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την 
οικονοµίαν, την ασφάλειαν και µεγίστην δυνατήν εξυπηρέτησιν της κυκλοφορίας.»  



 

 

Το άρθρο 149 που για τις κυκλοφοριακές µελέτες ορίζει: «Αντικείµενο-Σκοπός. (1) ∆ια της 
παρούσης καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπονήσεως των µελετών αίτινες αφορούν εις 
την διαµόρφωσιν α) από κυκλοφοριακής απόψεως του αστικού και υπεραστικού δικτύου µετά 
της γειτνιαζούσης περιοχής του και β) των δηµοσίων συγκοινωνιών και των σταθµών και χώρων 
σταθµεύσεως ………..., (2) …………….., 3) Αι κυκλοφοριακαί µελέται σκοπούν εις την 
αντιµετώπισιν των κατά την εκπόνησιν αυτών υφισταµένων ως και µελλοντικών κυκλοφοριακών 
αναγκών κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την οικονοµίαν, την ασφάλειαν και µεγίστην δυνατήν 
εξυπηρέτησιν τούτων.»  

6. Από τα ανωτέρω, που ενδεικτικά αναφέρονται, και πάντως από το συνδυασµό των 
συµβατικών απαιτήσεων και λοιπών προβλέψεων της προκήρυξης µε τις ισχύουσες 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, προκύπτει ότι το αντικείµενο της σύµβασης που 
προκηρύχθηκε εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3316/2005, ο οποίος, όµως εσφαλµένα 
δεν τηρήθηκε για την ανάθεσή του εν προκειµένω, αφού ως προς αυτό το αντικείµενο, ο ν. 
3316/2005 κατήργησε το π.δ. 4/2002.   

7. Η παραβίαση του ν. 3316/2005, πέραν του ότι είναι τυπικός λόγος ακυρότητας της 
διαδικασίας έχει και πολύ σοβαρές ουσιαστικές βλαπτικές συνέπειες, όπως: 

7.1 Ενώ το αντικείµενο της σύµβασης απαιτεί συγκεκριµένες επιστηµονικές γνώσεις 
συνδυασµένες και µε την αναγκαία επαγγελµατική εµπειρία µελετητή, όπως όλα αυτά 
πιστοποιούνται κατ’ ελάχιστη στάθµη καταλληλότητας µε την κατοχή του σχετικού πτυχίου 
στις άνω κατηγορίες µε δυναµικότητα (τάξεις) ανάλογη µε την αξία των αντικειµένων, στο 
διαγωνισµό επιτρέπεται η συµµετοχή και προσώπων στερούµενων µελετητικού πτυχίου. 
Τούτο «εξουδετερώνει» το θεσµό των µελετητικών πτυχίων ως τον µόνο που έχει η Πολιτεία 
για την απαλλαγή του ελέγχου καταλληλότητας των υποψηφίων από αυτοσχεδιασµούς στις 
διαγωνιστικές διαδικασίες.  

7.2 Νοθεύεται ο ανταγωνισµός, επειδή σε σύγκριση εισάγονται  προσφορές ετερόκλητων 
διαγωνιζόµενων, αφού παρασχέθηκε η ευχέρεια συµµετοχής στο διαγωνισµό προσώπων 
που δεν διαθέτουν µελετητικό πτυχίο αλλά και φορέων του δηµόσιου τοµέα (και µάλιστα του 
«στενού»), ανταγωνιστικά προς ιδιώτες επαγγελµατίες µελετητές. Ήδη την ευχέρεια 
εκµεταλλεύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το οποίο ανταγωνίζεται τους 
µελετητές από αντικειµενικώς πλεονεκτική θέση, αφού (ενδεικτικά) το ΑΠΘ: 
α- δεν διαθέτει πτυχίο «γραφείου µελετών». 

β- χρηµατοδοτείται τακτικά και έκτακτα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

γ- δεν υπάγεται σε όµοια φορολογική µεταχείριση.  

δ- δεν επιβαρύνεται µε τις ίδιες δαπάνες παραγωγής του απαιτούµενου έργου (κρατήσεις 
κλπ.). 

ε- διαθέτει ανεξάντλητη και ανέλεγκτη «δεξαµενή» µη αµειβόµενων προσώπων (φοιτητές) 
και προσώπων που αµείβονται για πλήρη απασχόληση από άλλες πηγές (διδακτικό 
προσωπικό).  

στ- ως ΝΠ∆∆ (τυπικώς και ουσιαστικώς) διαθέτει εξουσία ουσιαστικής επιρροής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήθος σοβαρών θεµάτων στα οποία οι αποφάσεις της εξαρτώνται 
από υποκειµενικές κρίσεις ή/και ανήκουν στη διακριτική της ευχέρεια.  

8. Τέλος, οφείλουµε να επισηµάνουµε το σοβαρότατο γενικό ζήτηµα που πρέπει να απασχολεί 
και το Υπουργείο σας ως φορέα Πολιτειακής εξουσίας, ότι οι πανεπιστηµιακοί φορείς 
αντικειµενικώς αποκλείεται να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα διδακτικά και γενικότερα 
πανεπιστηµιακά τους καθήκοντα, όταν το προσωπικό τους και τα ίδια αναλώνονται σε κυνήγι 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην ελεύθερη αγορά. 



  

 

 Οι φορείς ανάθεσης δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη τέτοιων φαινοµένων στην 
ελληνική αγορά και οφείλουν να εφαρµόζουν ορθά τη νοµοθεσία και όχι να την ερµηνεύουν 
διασταλτικά σ’ αυτό το ζήτηµα. Ακόµα και όταν (καλόπιστα) θεωρούν ότι η υπάρχουσα 
νοµοθεσία παρουσιάζει σχετικά κενά και ασάφειες καλούνται να εισηγούνται (προληπτικώς) 
προς την πολιτεία την έκδοση έγκριτων ερµηνευτικών γνωµοδοτήσεων, που να 
αποσαφηνίζουν τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού.  

9. Σας καλούµε λοιπόν, υπό το πρίσµα των ανωτέρω αναπτυχθέντων, να επανεξετάσετε τη 
νοµιµότητα του παρόντος διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν του ΑΠΘ, καθώς και το 
όλο σύστηµα δηµοπράτησης των υπόψη συµβάσεων, επιφυλασσόµενοι των νοµίµων 
δικαιωµάτων µας. 

Ειδικώς για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούµε να ακυρώσετε οίκοθεν το διαγωνι-
σµό, προκειµένου να επαναληφθεί νόµιµα σύµφωνα µε το ν. 3316/2005. 

Με τιµή, 
 

Για τον ΣΕΓΜ 
 

Πέτρος Πετρακόπουλος      Ανδρέας Λουκάτος   
Πρόεδρος      Γενικός Γραµµατέας 
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