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Αθήνα, 14  Ιουνίου 2019 

Αριθ.Πρωτ.976 

Προς  

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19),  

κα Γεωργία Καστραντά  

 

Κοινοποίηση : 

-Υπουργό Υποδομών και   Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη 

-Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, 

 κ. Αντώνιο  Κοτσώνη 

 

Θέμα: Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμών  έργων της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών  

            και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

 

Κύριοι,  

Έχετε προκηρύξει διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής των  

έργων με τίτλους: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου για την 

ενίσχυση του ταμιευτήρα Μπραμιάνου», «Διευθέτηση χειμάρρου Αγίου Γεωργίου 

Θριασίου Πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ 1. + 835,6 έως ΧΘ 9+ 335,0 (σιφών Μόρνου)» 

και «Αρδευτικά δίκτυα λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου», 

προϋπολογισμού 16.800.000 ευρώ, 10.190.000 ευρώ και 11.550.000 ευρώ αντιστοίχως.  

Μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται  έντονα για την προσθήκη πλήθους   

όρων στα τεύχη δημοπράτησης  και ειδικότερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(ΕΣΥ), οι οποίοι  είναι υπερβολικοί,  καταχρηστικοί και ορισμένοι  αντιβαίνουν στις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την κατασκευή δημοσίων έργων 

(Ν. 4412/2016). 

Συγκεκριμένα: 

Στην παρ. 6.3 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν  προβλήματα 

απόδοσης των εκτάσεων ο Ανάδοχος δικαιούται σχετική παράταση εργασιών, αλλά 

όχι αποζημίωση.  

Στην παρ. 6.4 αναφέρεται ότι σε  περίπτωση κατασκευής έργων σε χώρους 

όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες απαλλοτρίωσης ή 

δουλείας διέλευσης, ο Ανάδοχος δύναται να επέμβει σε ιδιωτικές εκτάσεις, όμως δεν 

θεμελιώνει δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης, ακόμα και σε περίπτωση καθυστέρησης 

παράδοσης της ζώνης καταλήψεως πέραν των προθεσμιών που προβλέπουν οι 

σχετικές διατάξεις. 

Στην παρ.  7.3.1.2 αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

συνεργεία και μέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, όμως  δεν θα 
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δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων και 

όποιες άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση. 

Στην παρ.  7.10.6 αναφέρεται ότι καμιά πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται 

ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής 

ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του έργου, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά στα τεύχη Δημοπράτησης. 

Στην παρ.  7.11.2 διευκρινίζεται ότι στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου 

περιλαμβάνονται ανηγμένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για 

κατασκευές ή ειδικές μεθόδους κατασκευής ή όποια άλλα μέτρα και ενέργειες, οι 

οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή 

επιμήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισμών της κυκλοφορίας στις οδούς. 

Στην παρ. 8.1. 12 αναφέρεται ότι εφόσον απαιτηθεί  εκπόνηση, σύνταξη και 

υποβολή των  μελετών στατικής  ανάλυσης των κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση  

Στην παρ. 19.6.2 αναφέρεται ότι για τις ανάγκες της επίβλεψης τόσο της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας όσο και της Προϊσταμένης Αρχής κατά την εκτέλεση του 

έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να παρέχει διευκόλυνση στην μετακίνησή 

τους με κατάλληλο ασφαλές αυτοκίνητο ή να καταβάλλει το αντίτιμο μίσθωσης 

οχήματος. 

Επιπλέον  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Υπηρεσία:  

Δύο κινητά τηλέφωνα για τα επιτόπου στελέχη της Υπηρεσίας, τους λογαριασμούς 

των οποίων θα εξοφλεί ο ίδιος   

Έναν Η/Υ συγκεκριμένων προδιαγραφών 

Έναν επιτραπέζιο έγχρωμο scanner  

Μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή  

Ένα σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

Έναν έγχρωμο εκτυπωτή και έναν laser 

Ένα πακέτο λειτουργικού συστήματος Windows  

Ένα πακέτο εφαρμογών γραφείου που θα περιλαμβάνει και εφαρμογές διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων των πλέον προσφάτων εκδόσεων  

Ένα πακέτο διαχείρισης προγραμμάτων κατασκευής έργων  

 Ένα πακέτο σύνταξης πιστοποιήσεων, συγκριτικών και νέων τιμών μονάδος, καθώς 

και    εξοπλισμό και επίπλωση γραφείων της Προϊσταμένης Αρχής, στους χώρους που 

θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου. 

Οι προπεριγραφόμενες  απαιτήσεις που επιβαρύνουν υπέρμετρα τους  

Αναδόχους   ξεπερνούν τα διαλαμβανόμενα στις κείμενες διατάξεις που διέπουν την 

κατασκευή των δημοσίων έργων, (Ν. 4412/2016)  και τις   γενικότερες του Αστικού 

Κώδικα. 

              Επιπλέον είναι καταχρηστικές, υπερβαίνουν τα όρια που επιβάλλει η καλή 

πίστη και η ισορροπία των συμβάσεων και ομοιάζουν φωτογραφικές, κάτι το οποίο 

αφενός δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση και αφετέρου το Υπουργείο σας δεν 

συνήθιζε μέχρι σήμερα να πράττει.  

Τέλος, είναι βέβαιο ότι όλα αυτά τα κόστη που καλούνται  να καλύψουν εξ 

ιδίων οι ανάδοχοι θα ζημιώσουν υπέρμετρα και χωρίς νόμιμη αιτία  και τους ίδιους 

και την ποιότητα των κατασκευασθησόμενων έργων. 
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Ζητούμε λοιπόν την απαλοιφή των προαναφερομένων όρων ώστε οι υπόψιν 

διαγωνισμοί να διεξαχθούν όπως απαιτούν οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού 

και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.  

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

  

 

 

 

mailto:info@pedmede.gr
http://www.pedmede.gr/

