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Θεσσαλονίκη, 4.4.2021
Αριθ. πρωτ.: 1742
ΠΡΟΣ:
1.
κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο
Πρόεδρο ΔΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
email: eoae@egnatia.gr
2.
κ. Κουτσούκο Κωνσταντίνο
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
email: kkoutsoukos@egnatia.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σε διακήρυξη για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης
ΣΧΕΤ.: Η με ΑΔΑΜ 21PROC008315295 2021-03-22 Αναλυτική Διακήρυξη διαγωνισμού

Ενημερωθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας σχετικά με την παραπάνω σχετική Διακήρυξη για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης,
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστική Μελέτη 9 Ισόπεδων Κόμβων και Μελέτη
Σήμανσης, Ασφάλισης, Μελέτη Η/Μ εγκατατάσεων του έργου "Μελέτη οδικού δικτύου Δήμου
Σερρών" - Κωδικός Αναφοράς 5919», προϋπολογισμού €446.717,00 (προ ΦΠΑ).
Στην παράγραφο 19.2 του άρθρου 19 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι
«Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παρ. 19.1 της παρούσας, για
να μην αποκλειστεί από τη Διαδικασία, πρέπει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο 19.2. Η ειδική
τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων – συναφών με τις υπό
ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του Διαγωνιζόμενου, καθώς και από
το μελετητικό δυναμικό του ως εξής:
α.
Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον τις παρακάτω μελέτες
(όλες εγκεκριμένες από την αρμόδια υπηρεσία):
i. μία (1) μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης, και
ii. μία (1) οριστική μελέτη αστικού κόμβου, και
iii. ….. iv. ….. .»
Είναι σαφές ότι η προπεριγραφείσα απαίτηση της Υπηρεσίας σας, αναφορικά με τη μελέτη
οδοποιίας, η οποία αναφέρεται σε μελέτη «αστικού» κόμβου, περιορίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ
των οικονομικών φορέων, και είμαστε βέβαιοι ότι ο επιθετικός προσδιορισμός τέθηκε εκ
παραδρομής, αφού η εκπόνηση μελέτης «υπεραστικού» κόμβου δεν είναι δυνατόν να μην
αποτελεί επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκπόνηση μελέτης «αστικού»
κόμβου.
Μετά τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάθεση της
μελέτης δεν είναι επιθυμητή από κανέναν, ζητούμε να διευκρινίσετε στους ενδιαφερόμενους
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οικονομικούς φορείς ότι εκ παραδρομής τέθηκε ο επιθετικός προσδιορισμός «αστικού», και ότι η
εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακού κόμβου, εν γένει (είτε αστικού είτε υπεραστικού) θα εκληφθεί
ως επαρκής τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
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. κ. Γιώργο Τσακούμη
Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ
email: grproedrou-tkm@central.tee.gr
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