Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Αριθ.Πρωτ.1009
Προς
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γεν. Γραμματεία Υποδομών
Γεν. Διεύθυνση Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών
Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)
Κοινοποίηση:
-Υπουργό Υποδομών, κ. Χρήστο Σπίρτζη
-Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη

Θέμα: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο Λιμένα ΚωΒ΄ Φάση».
Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έκπληξή μας για
τη διαδικασία που έχετε ακολουθήσει στο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου
του θέματος, προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ, και συγκεκριμένα, γιατί, η περίληψη
της διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 29η Μαίου, απεστάλη για δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε την 24η Μαίου, ενώ η ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών έχει οριστεί η 11η Ιουνίου τρέχοντος έτους.
Παραβιάζεται η νομοθεσία, η αρχή του υγιούς ανταγωνισμού και η αρχή της
δημοσιότητας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι απαρτίζουσες τη
διαδικασία του διαγωνισμού πράξεις πρέπει να εκτελούνται υπό το φως της
δημοσιότητας και κυρίως πρέπει η Διοίκηση να προβαίνει εμπροθέσμως και
προσηκόντως στη δημοσίευση των όρων διακηρύξεων του διαγωνισμού.
Οι ανωτέρω ενέργειες σύντμησης των προθεσμιών δημοσίευσης της
διακήρυξης ομοιάζουν σαν προετοιμασμένες από καιρό και ουδόλως
αιτιολογούνται.
Η ελάχιστη προθεσμία των 15 ημερών, που κατ΄εξαίρεση
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 Ν. 4412/2016, αφορά σε περίπτωση που
κατεπείγουσα κατάσταση, δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή,
καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης νόμιμης προθεσμίας.
Αν και ουδεμία αναφορά γίνεται στο ως άνω άρθρο και ουδεμία σχετική
τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή αναφέρεται στη δημοσιευθείσα περίληψη,
θα ήταν τουλάχιστον αφελές να υποθέσουμε ότι από τον καταστροφικό σεισμό
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που καταγράφηκε στο νησί την 21ης Ιουλίου 2017, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος
μέχρι σήμερα για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο Νόμο για τη
δημοσίευση.
Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τεχνικά σύνθετο έργο με πολλές και
ιδιαίτερες απαιτήσεις, που κάθε «σοβαρή» εργοληπτική επιχείρηση χρειάζεται
επαρκή χρόνο προετοιμασίας (μελέτη –κοστολόγηση) για να καταθέσει προσφορά
και αφού δεν υφίσταται πλέον «κατεπείγουσα ανάγκη» και το ελάχιστο χρονικό
περιθώριο προετοιμασίας του φακέλου συμμετοχής δίδει τη δυνατότητα μόνο σε
όποιον γνωρίζει ήδη το έργο να ανταποκριθεί, οι ανωτέρω ενέργειες δεν απέχουν
πολύ από το να χαρακτηριστούν φωτογραφικές και δημιουργούν εύλογα
ερωτηματικά.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε όπως δημοπρατήσετε το ως άνω έργο σε
μεταγενέστερο χρόνο για να εξασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και
διαφάνειας, αφού σε καμία περίπτωση δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του
κατεπείγοντος.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ
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