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μέλος: 

Προς: κ. Βασίλειο Διαμάντη 

Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗΓ ΑΕ) 

Κοιν.: κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη 

 Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου (εποπτεύον υπουργείο βάσει παρ. 5, άρθρου 21 Ν. 2935/01)  

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 75/14 

 

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

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Ενημερωθήκαμε για τις προκηρύξεις των κάτωθι τριών (3) διαγωνισμών που δημοσιεύσατε 

στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.: 

1. Επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου 

Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Α' (βλ. TED 2014/S 087-152748), με αντικείμενο 

«Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου 

Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Α' με τις εξής υπομελέτες: α) Τοπογραφική 

Ανάλυση/Μελέτη χωροθέτησης, β) Χωροταξική μελέτη, γ) Μελέτη του Αντίκτυπου της 

Κυκλοφορίας, δ) Πολεοδομική Μελέτη, ε) Ανάπτυξη Επιχειρηματικού/Επενδυτικού Σχεδίου» 

και προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 585.000 EUR. 

2. Επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου 

Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Β' (βλ. TED 2014/S 087-152624), με αντικείμενο 

«Επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου 

Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Β' με τις εξής υπομελέτες: με τις εξής υπο-μελέτες: α) 

Ρυθμιστικού Σχεδίου – Α' και Β' φάση, β) Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), γ) 

Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)» και προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 497.000 

EUR. 

3. Επιλογή ανάδοχου για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης Εμπορευματικού Κέντρου 

Θεσπρωτίας – διαγωνιστική διαδικασία Β' (βλ. TED 2014/S 087-152673), με αντικείμενο 

«Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των 

κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του Εμπορευματικού Κέντρου. Το Εμπορευματικό 

Κέντρο Θεσπρωτίας θα αναπτυχθεί με το διχωρικό μοντέλο (Ν 3333/05 και 3710/08) και θα 

περιλαμβάνει το λιμενικό τμήμα και τα τμήματα στην ενδοχώρα. Σε κάθε ένα από αυτά θα 

εκπονηθούν ξεχωριστά οι απαιτούμενες μελέτες» και προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 900.000 

EUR. 
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μέλος: 

Κατόπιν οχλήσεων πολλών μελών1 του Συνδέσμου μας, σας επισημαίνουμε τα εξής για 

τους ανωτέρω διαγωνισμούς: 

Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νομιμότητας, καθόσον το δημοπρατούμενο αντικείμενο και 

των τριών συμβάσεων 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 των συμβάσεων αφορά μελέτες διαφόρων κατηγοριών 

του άρθρου 2 του Ν. 3316/05 (χωροταξικές, πολεοδομικές, οικονομικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, 

ΗΛΜ, κυκλοφορικές, λιμενικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές), των οποίων η 

ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ανωτέρω νόμου 

«Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών».  

Επισημαίνεται ότι ο Ν. 3316/2005 έχει εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία προς εναρμόνιση 

της χώρας μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγίες 17 και 18 του 2004). Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 

του άρθρου 2 του νόμου αυτού ορίζεται ότι «1. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση 

όλων των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση μελετών και παροχή 

λοιπών υπηρεσιών μηχανικού και των άλλων ελευθερίων επαγγελμάτων των κατηγοριών μελετών 

της παραγράφου 2, που εμπίπτουν καθ` ύλην στο "Παράρτημα ΙΙ Α" της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 

στο "Παράρτημα XVIIΑ" της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν οι μελέτες δεν 

εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής. Για τις 

ανωτέρω συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω Οδηγιών, ο παρών 

νόμος εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο προς αυτές.». 

Συνεπώς, η προκήρυξη, η ανάθεση και η συμβασιοποίηση των συγκεκριμένων 

αντικειμένων με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, όπως εν προκειμένω η επιλεγείσα από τον ΟΛΗΓ, 

καθίσταται μη σύννομη και ακυρωτέα, καθόσον αφενός ο ΟΛΗΓ υπάγεται στους Αναθέτοντες 

Φορείς του Παραρτήματος IX της Οδηγίας 17/2004/ΕΚ, αφετέρου, όπως άλλωστε αναφέρεται και 

στις δημοσιευθείσες προκηρύξεις, οι ζητούμενες υπηρεσίες εντάσσονται στην κατηγορία 12 (CPC 

867) του Παραρτήματος ΧVΙΙ Α της Οδηγίας 17/2004/ΕΚ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός 

ότι στους διαγωνισμούς έχουν χρησιμοποιηθεί οι πρότυπες προκηρύξεις του Ν. 3316/05, και 

μάλιστα με αναφορές σε κατηγορίες μελετών κλπ., χωρίς όμως να εφαρμόζεται ο νόμος όπως 

επιβάλλεται. 

Περαιτέρω, μετά από σχετική διερεύνηση στα μέλη μας, διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω 

προκηρύξεις θέτουν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίες 

περιορίζουν, σε σημαντικό βαθμό, τον ανταγωνισμό, γεγονός που αφενός δεν συνάδει με το 

κύρος του ΟΛΗΓ, αφετέρου αντίκειται στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και 

της διευκόλυνσης ουσιαστικού ανταγωνισμού, οι οποίες αποτελούν βασικές απαιτήσεις του 

ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. 

                                                           

1
 Στον Σύνδεσμό μας είναι εγγεγραμμένες οι περισσότερες έμπειρες εταιρείες μελετών στους τομείς των εν 

λόγω προκηρυχθεισών συμβάσεων. 
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μέλος: 

Κατά την πάγια αρχή του Συνδέσμου μας, 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 

διαγωνιζόμενους.  

Ο Σύνδεσμός μας, από την άλλη πλευρά, 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. 

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 

τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να ακυρωθεί η εν εξελίξει μη σύννομη διαδικασία και οι εν λόγω 

συμβάσεις να ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 

 

 
Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 


