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Αριθ. Πρωτ.  25200/ΓΒ/δσ     ΑΘΗΝΑ, 20 Αυγούστου 2012  

 

Προς  Τη 

∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

         Τέρµα Ερυθρού Σταυρού 

 Τρίπολη 22100  

            

Κοιν.: 1. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 
κ. Π. Τατούλη  

                  2. ∆ήµο Σπάρτης 

                                                  α. ∆ήµαρχο κ. Στ. Αργειτάκο 

                                                  β. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

              

 

ΘΕΜΑ: Παρατυπίες στην διαδικασία διαγωνισµού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» 

ΣΧΕΤ.:  α) Τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 37751/02-08-2012, 37713/03-08-2012, 37976/06-08-
2012, 38653/16-08-2012 έγγραφα του ∆ήµου Σπάρτης 

     β) Το υπ΄αριθµ. πρωτ.  25189/ΓΒ/γβ έγγραφό µας (έλαβε αρ. πρωτ. 38657/10-08-
2012) 
 

Κύριοι, 

Κατά την διαδικασία δηµοπράτησης του έργου του θέµατος γίναµε αποδέκτες παραπόνων 
σχετικά µε την νοµιµότητα του διαγωνισµού και ειδικότερα των τεχνικών στοιχείων, 
προδιαγραφών και απαιτήσεων που καθορίζουν τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Σπάρτης απαντώντας στα συνεχή ερωτήµατα των 
διαγωνιζοµένων έχει αποστείλει σειρά εγγράφων τα οποία αντί να διευκρινίζουν και να 
ξεκαθαρίζουν τους όρους  του διαγωνισµού περιπλέκουν περισσότερο τα πράγµατα. 

Συγκεκριµένα έχουν κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους τα µε αρ. πρωτ. 37751/02-08-
2012, 37713/03-08-2012, 37976/06-08-2012, 38653/16-08-2012 έγγραφα (συνολικά 25 
σελίδων) που πολλές φορές έρχονται σε πλήρη αντίθεση µεταξύ τους. 

Τα παραπάνω έγγραφα φυσικά βρίθουν  όρων όπως: «εκ παραδροµής»,  «επανάληψη στο 
ορθό», «ελάχιστα θα επηρεαστεί ο γενικός σχεδιασµός» κ.α.  

Ο χρόνος αποστολής των «διευκρινιστικών» εγγράφων σε σχέση µε την προθεσµία 
υποβολής Τεχνικών Προσφορών είναι –οφθαλµοφανώς- ασφυκτικά µικρός σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις σύνταξης σοβαρής Τεχνικής Προσφοράς. 
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Είναι έξω από τα όρια της κοινής λογικής οι Τεχνικές Προδιαγραφές έργου µε το σύστηµα 
Μελέτη- Κατασκευή να τροποποιούνται το τελευταίο δεκαπενθήµερο πριν την λήξη επίδοσης 
προσφορών. 

Στο (2) σχετ. έγγραφό µας έχουµε επισηµάνει µεγάλο µέρος των ανακριβειών και 
αντιφάσεων και φυσικά εφόσον δεν εισακουστούµε θα υπάρξει πλήρης νοµική ανάλυση και 
τεκµηρίωση και θα ζητηθεί απόδοση ευθυνών. 

Οι καταγγελίες για µη έγκαιρη χορήγηση τευχών, για ελλιπή τεύχη, για απόκρυψη στοιχείων 
κλπ είναι πολλές και τεκµηριωµένες και θα διερευνηθούν αρµοδίως. 

 

Κύριοι, 

Είναι προφανές ότι µάλλον εξέλιπε κάθε σοβαρότητα από πλευράς κάποιων Υπηρεσιακών 
Παραγόντων! 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι η Υπηρεσία πρέπει να ανασυντάξει τα τεύχη και 
τις διευκρινήσεις της χωρίς τυπογραφικά και ουσιαστικά λάθη και αντιφάσεις  και να τα 
διανείµει ευθύς αµέσως και µάλιστα  χωρίς κοστολογική επιβάρυνση σε όλους τους 
υποψήφιους διαγωνιζόµενους δίνοντας την απαιτούµενη αναβολή προκειµένου να 
συνταχθούν σωστές µελέτες προσφοράς και να προχωρήσει ο διαγωνισµός µε ταχύτητα και 
διαφάνεια. 

 

      Με τιµή, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
  
 


