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Π Ρ Ο Σ   Τον 
Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
κ. Σπυρίδωνα Φλογαϊτη 
Σταδίου 27 & ∆ραγατσανίου 2 
101 83 Α Θ Η Ν Α 
 

ΚΟΙΝ.:  1)   Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας  
Κεντρικής Μακεδονίας 

 κ. Γεώργιο Τσιότρα 
Καθηγητή Ρωσίδη 11 
540 08 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η 

 
    2)   Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 

κ. Παναγιώτη Ψωµιάδη 
Β. Όλγας 198  
541 00 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η 

 
    3)   ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ν.Α. Θεσσαλονίκης 
Μανουσογιαννάκη 6 
546 21 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η 

       
ΘΕΜΑ:  Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών σχετικά µε το 

διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήµατος σε οικόπεδο της 
Ν.Α.Θ.», προϋπολογισµού 57.000.000,00 € µε το σύστηµα 
µελέτη-κατασκευή. 

 
 Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 

Περιήλθε σε γνώση µας, από καταγγελίες µελών µας, ότι για την 
υποβολή προσφορών για τη δηµοπράτηση του έργου «Ανέγερση 
Κτιριακού Συγκροτήµατος σε οικόπεδο της Ν.Α.Θ.» προϋπολογισµού 
57.000.000,00 € µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή διατέθηκε εξαιρετικά 
βραχύς χρόνος. Ειδικότερα, τα τεύχη δηµοπράτησης τέθηκαν στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων στις 6.8.2007, ενώ ως ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, έχει ορισθεί η 18.09.2007, οπότε οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να προετοιµάσουν τις προσφορές 
τους εντός διαστήµατος 43 µόλις ηµερών. 
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   Ο χρόνος αυτός είναι εξαιρετικά βραχύς, εάν ληφθεί υπόψη ότι: 
• Πρόκειται για ιδιαίτερα µεγάλο κτιριακό έργο, συνολικής 

δόµησης 24.503,88 m2 και προϋπολογισµού 57.000.000,00 
€. 

• Το σύστηµα µε το οποίο δηµοπρατείται το έργο είναι αυτό 
που περιλαµβάνει µελέτη-κατασκευή. Εποµένως, απαιτείται 
από τους διαγωνιζόµενους η υποβολή ολοκληρωµένης 
µελέτης, για την εκπόνηση της οποίας, δεδοµένων των 
προεκτεθέντων χαρακτηριστικών και της πολυπλοκότητας 
του έργου, απαιτείται ικανό διάστηµα χρόνου, µεγαλύτερο 
σε κάθε περίπτωση του προβλεφθέντος.  

• Ο χρόνος κατά τον οποίο τέθηκαν στη διάθεση των 
ενδιαφεροµένων τα τεύχη δηµοπράτησης, συνέπεσε µε τις 
θερινές διακοπές του Αυγούστου, διάστηµα κατά το οποίο 
τα περισσότερα µελετητικά γραφεία, παρέµειναν κλειστά. 
Εποµένως η δυνατότητα των ενδιαφεροµένων να 
προχωρήσουν στην εκπόνηση των σχετικών µελετών, 
περιορίσθηκε και εξ αυτού του λόγου. 

 
Κατά τη διαδικασία δηµοπράτησης των δηµοσίων έργων 

απαιτείται να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία και πρόσφορα µέτρα ώστε 
να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός, µε τη συµµετοχή όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων ενδιαφεροµένων που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα. 

Η συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων διαγωνιζοµένων, υπό 
συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού είναι προς όφελος του δηµοσίου 
συµφέροντος και εποµένως και της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ελάχιστος χρόνος που δόθηκε για την προετοιµασία των 
µελετών αποτελεί αφενός λόγο ανασχετικό της συµµετοχής πολλών 
ενδιαφεροµένων στο διαγωνισµό και αφετέρου παράγοντα που επηρεάζει 
δυσµενώς την ποιοτική εκπόνηση των σχετικών µελετών. 

Για τους προεκτεθέντες λόγους, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε 
το συντοµότερο δυνατόν, για την παράταση του χρόνου υποβολής 
προσφορών στον εν λόγω διαγωνισµό, τουλάχιστον για ένα δίµηνο, 
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφεροµένους που 
διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. 
 
 
                                         Με  τιµή, 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                            ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΜΟΥΤΑΦΗΣ 
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