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Προς: Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης Προσωπικών 

Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) 
 
 
 

Θέµα: Κοινοποίηση συνηµµένου εγγράφου της εταιρείας µας για ενηµέρωση των 
µελών του Συνδέσµου, ανάρτηση του στην ιστοσελίδα και λοιπές ενέργειες του 
Συνδέσµου Σ.Α.Τ.Ε. 
 

Σας κοινοποιούµε συνηµµένα έγγραφο της εταιρείας µας που απευθύνεται στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 950/31-8-11) και παρακαλούµε αφενός για την ανάρτηση του στην 

ιστοσελίδα του Σ.Α.Τ.Ε. προς ενηµέρωση όλων των µελών, αφετέρου για τις δικές σας 

ενέργειες προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
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ΠΡΟΣ:      Περιφέρεια Πελοποννήσου ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

 

ΚΟΙΝ.:        ∆ιαχειριστική Αρχή ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 

- Ε∆Α Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού του έργου: «Επεξεργασία 

και διάθεση λυµάτων Νεάπολης» 

Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κου Τατούλη 
 

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση χορήγησης τευχών δηµοπράτησης, προµελετών κλπ στοιχείων 

για το έργο «Επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Νεάπολης» 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκήρυξε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη 

Αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Νεάπολης» 

προϋπολογισµού: 5.471.040,00 ευρώ, µε το σύστηµα µελέτη -κατασκευή. 

Ο διαγωνισµός έχει οριστεί για την 04/10/2011 και ώρα 10.00 π.µ. Στις 19/08/2011 ετέθη υπόψη 

µας η διεξαγωγή του διαγωνισµού για το εις το θέµα έργο, όπου και δηµοσιεύτηκε στον ελληνικό 

τύπο, ενώ η προκήρυξη απεστάλη την 11/8/2011 στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άµεσα επικοινωνήσαµε µε το αρµόδιο τµήµα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να 

ενηµερωθούµε για την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την παραλαβή των τευχών 

δηµοπράτησης του έργου του θέµατος. 

Ο αρµόδιος υπάλληλος µας ενηµέρωσε ότι τα τεύχη του διαγωνισµού δεν διατίθενται ακόµα στους 

ενδιαφερόµενους. Κατόπιν επανειληµµένων οχλήσεων κατά τις οποίες µας εδόθη ανάλογη 

απάντηση, την 30/08/2011 ο εξουσιοδοτηµένος από την εταιρεία µας υπάλληλος της Γενικής 

Ταχυδροµικής προσήλθε στην αρµόδια υπηρεσία κατόπιν εντολής µας για την παραλαβή των 

τευχών, τα οποία όµως δεν του χορηγήθηκαν και πάλι διότι για άλλη µια φορά τα εν λόγω τεύχη 

δεν ήταν έτοιµα προς διάθεση από την υπηρεσία προς τους διαγωνιζόµενους. Εν συνεχεία και 

µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε την υπηρεσία µας ενηµέρωσαν ότι τα τεύχη µπορούν να 

διατεθούν από την 31/08/2011 και ώρα 12.30, δηλαδή 12 ηµέρες µετά την δηµοσίευση του 

διαγωνισµού στον ελληνικό τύπο, 20 ηµέρες µετά την αποστολή της προκήρυξης του διαγωνισµού 



στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και µόλις 32 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

Σύµφωνα µε την περί ∆ηµοσίων Έργων Νοµοθεσία και τους κανόνες ∆ηµοσιότητας όπως αυτοί 

καθορίζονται από τα αρµόδια για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης 

και του ελληνικού κράτους, βασική επιδίωξη ανάθεσης µιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών δια 

µέσου διαγωνισµού, είναι ο διαγωνισµός αυτός να διασφαλίζει αφ' ενός την ανάδειξη αναδόχου 

ικανού για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών και αφ' ετέρου την διαφάνεια της 

διαδικασίας, τον ελεύθερο ανταγωνισµό και το δηµόσιο συµφέρον. Στοιχείο προς 

επίτευξη των ως άνω σκοπών είναι, µεταξύ άλλων, η δηµοσιότητα του διαγωνισµού που 

προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις, αλλά και η έγκαιρη γνωστοποίηση στους διαγωνιζόµενους 

όλων των απαιτούµενων προµελετών και λοιπών στοιχείων για την εκπόνηση της µελέτης τους, η 

οποία συµβάλλει στην ανάπτυξη ενός πραγµατικού ανταγωνισµού µεταξύ των ενδιαφεροµένων 

υποψηφίων. Ειδικότερα στους διαγωνισµούς µε το σύστηµα µελέτης - κατασκευής η ακριβής 

τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας έχει επιπροσθέτως σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων, προκειµένου αυτοί να έχουν τον νόµιµο χρόνο που απαιτείται προκειµένου να 

συνεργαστούν µε τα καλούµενα µελετητικά γραφεία, να υποβάλουν εγγράφως τις τυχόν 

ερωτήσεις και απορίες τους και να συντάξουν τις προβλεπόµενες από την διακήρυξη και τα τεύχη 

του διαγωνισµού τεχνικές µελέτες προσφοράς. 
 

'Εν προκειµένω ο εναποµένων ελάχιστος και µη νόµιµος χρόνος των 32 ηµερών προήλθε από 

ευθύνη της υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής και δεν είναι πλέον αρκετός για την σύνταξη των 

τεχνικών µελετών προσφοράς. 
 

Επιπροσθέτως η εν λόγω καθυστέρηση αποτελεί παραβίαση των κανόνων διενέργειας η οποία 

µπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα του διαγωνισµού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την αναβολή της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού του 

έργου κατά χρόνο ίσο µε την καθυστέρηση στην παράδοση των τευχών δηµοπράτησης, δηλαδή 

κατά 20 ηµερολογιακές ηµέρες. 

 


