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ΘΕΜΑ: ∆ηµοπράτηση  του έργου «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ» 

 
Την 10.8.2007, εν µέσω θερινών διακοπών, δηµοσιεύθηκε στον 

ηµερήσιο τύπο από το ∆ήµο σας, περίληψη διακήρυξης για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ 
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ», το οποίο 
πρόκειται να δηµοπρατηθεί µε το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή» (άρθρα 4 
παρ. 4 περ. ε’ του ν.1418/1984 και 10 του π.δ. 609/1985) την 24.9.2007. Ως 
προθεσµία παραλαβής των τευχών δηµοπράτησης ορίστηκε η 26.8.2007.  

Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 609/1985, η οποία 
καθορίζει τη διαδικασία δηµοσίευσης των διακηρύξεων ανοικτών διαγωνισµών, 
«όταν εφαρµόζεται το σύστηµα των περιπτώσεων ε’, ζ’ και η’ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.1418/1984, η δηµοσίευση γίνεται 40 
τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας». Συγκεκριµένα, η 
ανωτέρω διάταξη διέπει, µεταξύ άλλων, διαγωνισµούς στους οποίους 
εφαρµόζεται το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή», όπως εν προκειµένω, και 
σκοπό έχει την παροχή στους ενδιαφεροµένους επαρκούς σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις του διαγωνισµού χρόνου για την προετοιµασία της προσφοράς 
τους. ∆ηλαδή, δοθέντος ότι µε το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή» 
δηµοπρατούνται έργα, τα οποία εκ της φύσεώς τους απαιτούν ειδικούς 
τεχνικούς τρόπους κατασκευής, οι οποίοι πρέπει να αποτυπώνονται σε ειδικές 
και λεπτοµερείς µελέτες και να καλύπτονται από συγκεκριµένες προδιαγραφές, 
εκρίθη σκόπιµο από το νοµοθέτη να θέσει στη διάθεση των ενδιαφεροµένων 
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ένα minimum χρόνου για την προετοιµασία των προσφορών τους, το οποίο 
όρισε σε σαράντα (40) τουλάχιστον ηµέρες. 

Εν προκειµένω, η διακήρυξη του επίµαχου έργου, το οποίο πρόκειται 
να δηµοπρατηθεί την 24.9.2007, δηµοσιεύθηκε σαράντα τέσσερις ηµέρες πριν 
το διαγωνισµό και συγκεκριµένα την Παρασκευή, 10.8.2007, δηλαδή την 
εβδοµάδα πριν το δεκαπενταύγουστο, όπου η πλειοψηφία του πληθυσµού 
ευρίσκεται σε διακοπές. Και µπορεί τυπικά να έχει τηρηθεί από το ∆ήµο σας η 
απαίτηση του νόµου, ουσιαστικά, όµως, ένεκα της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης 
της διακήρυξης, η οποία ευρίσκεται εντός της καρδιάς των θερινών διακοπών, 
σε συνδυασµό µε την βραχύτατη σε σχέση µε τις απαιτήσεις του έργου 
προθεσµία που έθεσε ο ∆ήµος σας για την προετοιµασία των προσφορών, 
κατέστη αδύνατο σε πολλές εταιρείες να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
εγκαίρως και να προετοιµαστούν καταλλήλως για το διαγωνισµό.   

Ενόψει των ανωτέρω, και δοθέντος ότι ο σκοπός της προπαρατεθείσας 
διατάξεως επιτάσσει την παροχή στις ενδιαφερόµενες εταιρείες επαρκούς 
χρόνου προετοιµασίας, αιτούµεθα τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής 
του διαγωνισµού, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµετοχή περισσότερων 
εταιρειών και να διασφαλιστεί ο ανταγωνισµός.   

 
      Με τιµή,  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ        ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΜΟΥΤΑΦΗΣ 
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