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Κύριε Δήμαρχε,
Πληροφορηθήκαμε τις δύο Προκηρύξεις που δημοσιεύσατε για την παροχή υπηρεσιών που
σχετίζονται με τη δημιουργία του Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Νέας Σμύρνης και
συγκεκριμένα για τον ενεργειακό σχεδιασμό (αρ. μελ. 72/2013) και για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό
(αρ μελ. 73/2013).
Οι δύο διαγωνισμοί διεξάχθηκαν με βάση το ΠΔ 28/1980 με πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό,
δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο την 12/09/2013 (ημέρα Πέμπτη) και είχαν απαίτηση υποβολής
τεχνικών και οικονομικών προσφορών μέχρι την 16/09/2013 (ημέρα Δευτέρα), δηλαδή με
προθεσμία 4 ημερών, περιλαμβανομένου ενός Σαββατοκύριακου! Θέσατε μάλιστα τον πρωτοφανή
όρο ότι, ενώ ο διαγωνισμός έχει ορισθεί για την 17/09/2013, οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα
πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία σας την προηγούμενη μέρα!
Η όλη διαδικασία αφενός πάσχει από έλλειψη νομιμότητας, αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη το
ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής προσφορών που τέθηκε, δημιουργεί δεδομένα αθέμιτου
ανταγωνισμού και υποβάθμισης της ποιότητάς του.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών-μελετών που σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3316/2005 περί «Ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών», στον
οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις διαφάνειας που πρέπει να τηρούνται και προδιαγράφεται ο τρόπος
διενέργειας των σχετικών διαγωνισμών. Πέραν αυτού, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις
δυνατότητες που δίδονται με το ΠΔ 28/1980, πέρα από το ότι θέσατε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα
υποβολής προσφορών, κατατμήσατε το αντικείμενο των υπηρεσιών, ενώ αυτές αφορούν το ίδιο
ακριβώς έργο. Τα δύο ανωτέρω θέματα καθιστούν τις ενέργειές σας σαφέστατα προβληματικές.
Όσον αφορά την ουσία των ενεργειών σας, αντιλαμβανόμαστε ότι αφορούν ένα σημαντικό και
ιδιαίτερο έργο του Δήμου σας, με σημαντικό προϋπολογισμό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να μην
έχει ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου και να εμφανίζεται ότι η πραγματοποίησή του
περνά από διαγωνιστικές διαδικασίες επιπέδου 4 ημερών. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι ουδείς μελετητής,
σε ατομικό ή εταιρικό επίπεδο, μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια απαίτηση και να προσφέρει μια
πραγματικά καλή πρόταση προς τον εργοδότη, εκτός από την περίπτωση που γνωρίζει το όλο θέμα
πριν αυτό δημοσιευθεί και έχει ήδη προετοιμασθεί, γεγονός που συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό.
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η υπάρχουσα νομοθεσία στην χρονική εξέλιξη των
δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός. Όμως

η νομοθεσία του ελληνικού κράτους και της Ε.Ε. στο θέμα αυτό είναι σαφής και δεν επιτρέπει
παρερμηνείες. Ο Σύνδεσμός μας υποστηρίζει ευλόγως και παγίως την απαρέγκλιτη τήρηση των
διαδικασιών που ορίζει ο νόμος, για την προάσπιση τόσο των συμφερόντων των μελών του όσο και
για τη σωστή διαχείριση των δημοσίων έργων και του δημοσίου χρήματος. Στην περίπτωση που
δημιουργούνται δυσλειτουργίες, υποστηρίζει τη δρομολόγηση διαδικασιών τροποποιήσεωνβελτιώσεων της νομοθεσίας με τεκμηριωμένα αιτήματα και εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς,
ενώ είναι κάθετα αντίθετος στις μεμονωμένες και αυθαίρετες ενέργειες που καταστρατηγούν τη
νομοθεσία.
Ζητούμε λοιπόν να ανακαλέσετε τους υπόψη δύο διαγωνισμούς προκειμένου να τηρηθεί ο νόμος,
αλλά και για την προάσπιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων που σχετίζονται με ένα σημαντικό
δημόσιο έργο.
Με εκτίμηση,
Για τον ΣΕΓΜ
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