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ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για τυποποιημένα τεύχη δημοπράτησης έργων ΕΕΛ με
Μελέτη Κατασκευή.

1.

Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του ΕΠΠΕΡΑΑ για διαβούλευση επί
της σχεδιαζόμενης βελτίωσης των τευχών δημοπράτησης για έργα ΕΕΛ
που δημοπρατούνται με μελέτη-κατασκευή. Και τονίζουμε το πολύ
θετική καθώς το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει κατά τη γνώμη μας βεβαρημένο
παρελθόν 1

2.

Παρά τις καλές προθέσεις που προηγουμένως αναγνωρίσαμε , τόσο ο
μικρός χρόνος διαβούλευσης (μόνο 30 ημέρες) όσο και η περίοδος η
οποία συμπίπτει με την εν εξελίξει διαβούλευση επτά ! πολύ
σημαντικότερων κειμένων από την ΕΑΑΔΗΣΥ , αποδυναμώνει σε πολύ
μεγάλο βαθμό το όποιο εγχείρημα.
Ο όγκος των κειμένων προς διαβούλευση είναι τεράστιος , περιέχει
πλήθος τεχνικών πληροφοριών και παραμέτρων και δεν είναι δυνατόν
να υπάρξει σοβαρή διαβούλευση εντός τόσο μόνο λίγων ημερών.
Εξάλλου από ότι γνωρίζουμε δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια
δεσμευτική προθεσμία για αυτή τη τροποποίηση σε πλήρη αντίθεση με
τις ασφυκτικές προθεσμίες που υπάρχουν για τα προς διαβουλευση
κείμενα της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Υπάρχει μήπως πληθώρα έργων που πρέπει να δημοπρατηθούν άμεσα
και χρειάζεται να γίνει άμεσα αυτή η τροποποίηση;

3.

Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητό το ότι στην υπό εξέλιξη
διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ θα εξετασθεί και νομοθετηθεί η
διαδικασία που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα
σχετικά με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, οπότε η συγκεκριμένη
διαβούλευση του ΕΠΠΕΡΑΑ μάλλον θα καταστεί άνευ αντικειμένου.

4.

Για την ουσία της διαβούλευσης πρέπει να αναφερθεί ότι οι βασικές
αρχές που πρέπει να διέπουν τους διαγωνισμούς μελέτης – κατασκευής
είναι :

•
•

•

•

•

Eγκαιρη, δηλαδή αρκετούς μήνες πριν τη δημοπράτηση,
δυνατότητα παραλαβής των τευχών.
Κατάργηση όλων των γελοιωδώς απαιτούμενων μελετών που
επιφέρουν τεράστια κόστη συμμετοχής της τάξης των 50.000 έως
200.000 ευρώ ανά διαγωνισμό και καθιστούν τη διαδικασία ένα
διαγωνισμό του ποιος θα φέρει τα πιο πολλά και πιο ογκώδη
κουτιά.
Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό με επίδειξη του
πτυχίου-ενημερότητας – εγγυητικής συμμετοχής- πτυχία
συνεργαζόμενων μελετητών
και δεσμευτικής τεχνικής
περιγραφής του προσφέροντα (που να μην ξεπερνάει τις 50
σελίδες περί του τι προσφέρει). Το προβλεπόμενο κόστος
συμμετοχής να μην ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ.
Κατάργηση της απαράδεκτης διαδικασίας αποκλεισμού
επιχειρήσεων λόγω μικρών παρεκκλίσεων ή μη τήρησης (κατά
την Επιτροπή) των απαιτήσεων των προδιαγραφών που έχουν ως
αποτέλεσμα να αποκλείονται μελέτες που έχουν κοστίσει
200.000 ευρώ επειδή δεν τηρούν μια παλαβή ή παράλογη
απαίτηση την οποίαν τυχαίνει να γνωρίζει μόνο ο εργολάβος που
έχει "στήσει" τη δουλειά.
Η προσφορά να συνοδεύεται πάντα και από υποχρέωση
λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο για τουλάχιστον για 3
έτη με έλεγχο των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

5. Σε κάθε περίπτωση επί των συγκεκριμένων τευχών και ειδικά επί της
διακήρυξης κρίνουμε ως απαράδεκτα την υποκειμενικότητα που
παραμένει σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 14 αφού ο τρόπος
βαθμολόγησης είναι αδιευκρίνιστος και πλήρως υποκειμενικός.
6.

Προτάσεις όπως (βλ. κριτήριο Α) «η πληρότητα, η σαφήνεια και το
επίπεδο των πληροφοριών…» , «….. ο βαθμός αποτύπωσης της
πραγματικότητας και το επίπεδο πληροφοριών… » και πάλι ( βλ.
κριτήριο Δ) «… στο κριτήριο αυτό αξιολογείται …. η αισθητική των
επί μέρους κατασκευών και η εναρμόνισή τους με το περιβάλλον….»
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα υποκειμενικότητας που
επιτρέπουν την καθοδήγηση του αποτελέσματος κατά το δοκούν.
Τα κριτήρια βαθμολόγησης πρέπει να είναι ξεκάθαρα, μονοσήμαντα και
εύκολα προς έλεγχο και επαλήθευση.
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ.

7. Τρανταχτό παράδειγμα διαφάνειας και απλοποίησης των διαγωνισμών
της μελετοκατασκευής αποτελεί η λύση που επέλεξε το 2010 η ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για το Γενικό κατάστημα Δράμας , με ανοιχτή
δημοπρασία και μειοδοσία.
α)http://www.themis.com.gr/frontend/article.php?aid=443&cid=4
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) (06-12-2011)

β)http://www.themis.com.gr/files4users/files/diagonismoi/2011
/06-12-2011/diakiriksi_dimoprasias.pdf

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Ο ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου
«ΓΕΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)», αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής,
καθώς και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, με σκοπό την
κατασκευή, την παράδοση σε πλήρη λειτουργία και την συντήρηση του
έργου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις
Προδιαγραφές, τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών
στοιχείων που αναφέρονται κατωτέρω και επισυνάπτονται στο παρόν ως
αναπόσπαστο τμήμα του. Στο αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνονται:
Α) Η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, η κατασκευή και η τοποθέτηση
συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, η προμήθεια και τοποθέτηση όλου του
απαραίτητου εξοπλισμού και η εκτέλεση όλων των σχετικών οικοδομικών και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (κύριων και βοηθητικών).
Β) Η τριετής συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μετά το
πέρας του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)»
Γ) Η κατασκευή κλειστού υπεδάφιου βαρυτικού αγωγού μεταφοράς των
επεξεργασμένων
λυμάτων
του
Καταστήματος
από
την
εγκατάσταση
επεξεργασίας έως

Αυτή η μέθοδος δημοπράτησης θεωρούμε οτι μπορεί να επιτρέψει
τη δημοπράτηση έργων βιολογικού καθαρισμού με ταχύτητα , διαφάνεια
και υγιή ανταγωνισμό και προτείνουμε την γενικευμένη εφαρμογή της.

Για τη συμμετοχή στη διαβούλευση
Γ.Κυριακόπουλος

Σημ 1

Β.Βλάχος

Στ.Κοκκίνης

Βεβαρημένο παρελθόν λόγω
• Tης εφαρμογής επί μια πενταετία μέχρι πρόσφατα, με τις
ευλογίες ή την ανοχή του ΕΠΠΕΡΑΑ ενός από τα πιο χυδαία
συστήματα ανάθεσης που εφαρμόστηκαν ποτέ στο χώρο των
δημοσίων έργων, του μικτού συστήματος μελέτης-κατασκευής
σε συνδυασμό με επιμετρούμενο τμήμα έργου. Το σύστημα
αυτό μέχρι τη νομοθετική κατάργησή του, που έγινε ύστερα από
πολύμηνους αγώνες του ΣΑΤΕ, υπήρξε μνημείο καταπάτησης
του υγιούς ανταγωνισμού και καθοδήγησης του αποτελέσματος
σε συγκεκριμένους αναδόχους.
• Όπως είχε αναφέρει ο νυν Υπουργός
κ. Σπίρτζης
το
ΕΠΠΕΡΑΑ ήταν μνημείο στησίματος έργων και μελετών .
(Βλ.13/11/2013 Ομιλία του Προέδρου του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη σε
ημερίδα
για
τα
Δημόσια
Έργα
https://www.youtube.com/watch?v=aHsw86ta_5o από σημείο
6.20 και μετά

