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Θεσσαλονίκη, 28.10.2020
Αριθ. πρωτ.: 1674
ΠΡΟΣ:
1. κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δήμαρχο Γλυφάδας
email: info@glyfada.gr
2. κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας
Δήμου Γλυφάδας
email: info@glyfada.gr
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Γλυφάδας
email: nadikass@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης
ΣΧΕΤ.: Η με ΑΔΑΜ: 20PROC007502091 2020-10-19 Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική Διακήρυξη διαγωνισμού του
Δήμου σας για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης», εκτιμώμενης αξίας €73.771,12 (με τον ΦΠΑ).
Στην παρ. 19.3 (β) της αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρεται ότι κάθε προσφέρων
οφείλει να διαθέτει ως τεχνική και επαγγελματική ικανότητα εκπόνηση συναφών με την υπό
ανάθεση μελετών, και ειδικότερα:
α.
Μία σύμβαση με αντικείμενο την εκτέλεση καταγραφικών εργασιών στον τομέα της
στάθμευσης, και
β.
Μία σύμβαση μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης σε Δήμο/Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό
αντίστοιχο του Δήμου Γλυφάδας.
Δεν κατανοούμε την απαίτηση της σύμβασης υπό στοιχείο (α), αφού είναι γνωστό ότι όλες οι
μελέτες ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και όλες οι κυκλοφοριακές μελέτες περιλαμβάνουν
καταγραφές των χαρακτηριστικών της στάθμευσης. Εξάλλου, η απλή καταγραφή
χαρακτηριστικών της στάθμευσης, χωρίς αυτή να αποτελεί μέρος συνολικής μελέτης, δεν
γνωρίζουμε αν έχει ανατεθεί ποτέ σε οικονομικό φορέα, και αν αυτό έχει γίνει μία φορά, τότε
είναι προφανές ότι στην εν λόγω διακήρυξη του Δήμου σας υπάρχει παραβίαση των αρχών της
διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της ισότητας μεταξύ των οικονομικών φορέων.
Εξάλλου, η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων μελετητικών σχημάτων είναι προς το συμφέρον
των αναθετουσών Αρχών.
Μετά τα παραπάνω, και επειδή η προπεριγραφείσα απαίτηση της Υπηρεσίας σας περιορίζει τον
ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων, ζητούμε να διευκρινίσετε ότι η υπό στοιχείο (α)
σύμβαση μπορεί να αποτελεί τμήμα γενικότερης κυκλοφοριακής μελέτης ή μελέτης διαχείρισης
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της στάθμευσης και όχι μεμονωμένη σύμβαση καταγραφής χαρακτηριστικών της στάθμευσης,
και να ενημερώσετε σχετικά όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Διεύθυνση Διοίκησης,
για τις ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων
Οργάνων του Δήμου Γλυφάδας.
Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γρηγοριάδου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
email: ypourgos@yme.gov.gr
info@kostaskaramanlis.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Γιώργο Καραγιάννη
Γενικό Γραμματέα Υποδομών
email: ggy@yme.gov.gr
2. ΕΑΑΔΗΣΥ
Διεύθυνση Συντονισμού & Ελέγχου
Τμήμα Ελέγχου
email: eaadhsy@eaadhsy.gr
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Διοίκησης
email: dioikisi@attica.gr
4. κ. Γιώργο Τσακούμη
Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr
5. Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
email: info@ses.gr
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