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ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,  

κ. Χρήστο Σπίρτζη 

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.: 30/ΕΞ 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και αίτημα ανάκλησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: 

«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών 

στην επικαιροποίηση –συμπλήρωση Μελετών, την διενέργεια ύφαλων 

επιθεωρήσεων με εξειδικευμένο συνεργείο δυτών, καθώς και των Τευχών 

Δημοπράτησης λιμενικών έργων αρμοδιότητάς της». 

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου σας, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την 

ανάθεση της σύμβασης του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 και με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών 16.02.2016. 

Κατόπιν οχλήσεων μελών του Συνδέσμου μας, στον οποίο είναι εγγεγραμμένες οι πλείστες 

καταξιωμένες εταιρείες μελετών λιμενικών έργων, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής 

σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό: 

Καταρχάς, η επιλεγείσα διαδικασία προκήρυξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 

(άρθρο 9 Ν. 3316/05) πάσχει νομιμότητας, καθόσον το δημοπρατούμενο αντικείμενο αφορά την 

εκπόνηση τεχνικών μελετών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης λιμενικών έργων και κατά συνέπεια 

υπάγεται σαφώς και ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (ή στις διατάξεις του άρθρου 

8 περί συμφωνίας-πλαισίου με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, στην περίπτωση που δεν είναι 

εξαρχής δυνατός ο ακριβής καθορισμός του συμβατικού αντικειμένου). Σε καμία περίπτωση, πάντως, 

δεν είναι ορθή και σύννομη η ανάθεση εκπόνησης μελετών μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

Περαιτέρω, ο Φάκελος του έργου παρουσιάζει σημαντικές και ουσιαστικές ελλείψεις και σφάλματα, 

με κυριότερες: 

 Την παντελή έλλειψη περιγραφής του τεχνικού αντικειμένου των έργων που αφορά η σύμβαση 

(δεν αναφέρονται καν οι λιμένες ή οι περιοχές των προβλεπόμενων έργων). 

 Την έλλειψη ανάλυσης και τεκμηρίωσης της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης (παρατίθεται 

μια αυθαίρετη εκτίμηση ειδικοτήτων επιστημόνων και ανθρωπομηνών απασχόλησης). 

Όπως γνωρίζετε, με δεδομένες τις ανωτέρω ελλείψεις δε μπορεί να διασφαλιστεί ο υγιής 

ανταγωνισμός και η διαφάνεια στον διαγωνισμό, καθόσον οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές δε θα 

αναφέρονται σε συγκεκριμένο και εξαρχής γνωστό συμβατικό αντικείμενο. 

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ζητείται από τους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν στις τεχνικές 

προσφορές τους στοιχεία προς αξιολόγηση, όπως «καταγραφή των αντικειμένων της υπό ανάθεση 

σύμβασης και σχολιασμό αυτών, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων...» (βλ. παρ. 21.7.1 

προκήρυξης), «παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την παροχή των 

υπηρεσιών και χρονοδιάγραμμα...» (βλ. παρ. 21.7.2 προκήρυξης), κ.ά., για τα οποία ουδεμία 

πληροφορία παρέχεται. 

Περαιτέρω, από σχετική διερεύνηση στα μέλη μας, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω προκήρυξη θέτει 

απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ο 

Σύνδεσμός μας, διαχρονικώς, υποστηρίζει ότι οι Φορείς Ανάθεσης πρέπει να θέτουν, πάντοτε, 
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απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίες, όμως, 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. 

Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης, και γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας για την τήρηση της 

νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, παρακαλούμε για την ταχεία 

ανταπόκριση και παρέμβασή σας, προκειμένου να ανακληθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, να επιλυθούν τα 

παραπάνω θέματα και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι πριν την καταληκτική ημερομηνία του 

διαγωνισμού. 

Τέλος, ως γενικότερη παρατήρηση, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προς διασφάλιση της ορθότητας 

και της νομιμότητας, αλλά και της διαφάνειας, των διαγωνιστικών διαδικασιών πρέπει να καθιερώσετε 

διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί των τευχών δημοπράτησης, πριν την προκήρυξη κάθε 

διαγωνισμού (προς τούτο δεν απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση, αλλά μία εσωτερική εγκύκλιος). 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Μετά τιμής 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Παναγής Τονιόλος 
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2) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών  

3) Γραφείο κ. Δ/ντή Λιμενικών Υποδομών 

 

 


