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Αρ.Πρωτ.: 10768
ΘΕΜΑ: ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠ' ΑΡ. ΠΡ. 52/381/4125/08-022018 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ
ηηο 08-03-2018 δεκνζηεύηεθε ε ππ' αξηζκ. πξση. 52/381/4125 δηαθήξπμε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ δεκνζίνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΑΙΘΗΣΙΚΔ

-

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ

ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ – 2018». ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο
αλσηέξσ δηαθήξπμεο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο θαη βάζε γηα
ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ εθ κέξνπο ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ, δελ γίλεηαη θακία
απνιύησο αλαθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηώλ πνπ ζα
θιεζεί λα εθηειέζεη ν ηειηθόο κεηνδόηεο.
Η ζαθήο θαη αθξηβήο αλαθνξά ησλ πνζνηήησλ εξγαζηώλ ηνπ ππό
δεκνπξάηεζε έξγνπ είλαη αλαγθαίνο όξνο γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο. Απηή ε απαίηεζε εξείδεηαη ζε γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην δίθαην ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, όπσο νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο ηππηθόηεηαο, ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηόηεηαο, αιιά πξνθύπηεη ζαθώο θαη από πιεηάδα δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 4412/2016. πγθεθξηκέλα:
Η αλάγθε ξεηήο αλαθνξάο ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηειεζζεζόκελσλ εξγαζηώλ
δηαηππώλεηαη ξεηά ζην άξζξν 53§2, ζύκθσλα κε ην νπνίν «ηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο ... πεξηέρνπλ ηδίσο: ... ηα) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (πξνδηαγξαθέο), ηελ
πνζόηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ αγαζώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ, ηνλ ηξόπν ηεο
εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, ηελ πξνζεζκία γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ηνλ ηόπν θαη ρξόλν εθηέιεζεο, θαζώο θαη άιια
ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο». Σν πξναλαθεξζέλ άξζξν
ζπκπιεξώλεηαη θαη από ηελ πεξίπησζε θδ’, θαηά ηελ νπνία «επηπιένλ ησλ αλσηέξσ,
εηδηθά γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: αα) ηνλ πξνϋπνινγηζκό δεκνπξάηεζεο, ην
ηηκνιόγην

δεκνπξάηεζεο,

ηελ

εηδηθή

ζπγγξαθή

ππνρξεώζεσλ,

ηελ

ηερληθή

πεξηγξαθή, ηελ ηερληθή κειέηε ή/θαη ηε δηακόξθσζε απηώλ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο
ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ». Αθόκε, ζην άξζξν 53§1 ηνπ
λ. 4412/2016 πξνβιέπεηαη όηη «νη όξνη ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη
ζαθείο θαη πιήξεηο ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή άξηησλ θαη ζπγθξίζηκσλ κεηαμύ
ηνπο πξνζθνξώλ». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 45§3 αλαθέξεηαη όηη «ν Φάθεινο
Δεκόζηαο Σύκβαζεο ζπκπιεξώλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε όια ηα επηκέξνπο ζηάδηα
ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: .... β) ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπ, .... δ) ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο», ελώ ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη εηδηθά γηα ηα δεκόζηα έξγα
νξίδεηαη όηη «πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, ζηηο δεκόζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ ν «Φάθεινο Δεκόζηαο Σύκβαζεο Έξγνπ» πεξηέρεη ηνπο θάησζη
ηξεηο (3) ππνθαθέινπο: Α) ηνλ Υπνθάθειν πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνύ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: .... Α.3) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ». Δπηπξόζζεηα, ε αλάγθε νξηζκνύ ζπγθεθξηκέλεο
δαπάλεο αλά νκάδα εξγαζηώλ γηα δηαγσληζκνύο κε πξνϋπνινγηζκό αλώηεξν ησλ
60.000 επξώ πξνθύπηεη εκκέζσο πιελ ζαθώο θαη από ην άξζξν 53§7 πεξίπησζε η’,
ζύκθσλα κε ην νπνίν «η) ... Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 125, γηα έξγα
πνπ ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ είλαη δύζθνιε ή αδύλαηε, όπσο ηδίσο έξγα
ζπληεξήζεσλ, επηζθεπώλ, βειηηώζεσλ, αλαθαηλίζεσλ, αλαζηειώζεσλ, άξζεο
θαηαπηώζεσλ θαη γηα ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξώ,
ρσξίο Φ.Π.Α., κπνξεί ν πξνϋπνινγηζκόο λα κελ πεξηιακβάλεη πνζόηεηεο ησλ
επηκέξνπο εξγαζηώλ, αιιά κόλν ηελ θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλόινπ θάζε νκάδαο
νκνεηδώλ εξγαζηώλ θαη ην γεληθό ζύλνιν».
Από ηε ζπζηεκαηηθή εξκελεία ησλ πξναλαθεξζεηζώλ δηαηάμεσλ, αιιά θαη
από θαζεκία από απηέο μερσξηζηά, πξνθύπηεη αλαληίξξεηα όηη νη πνζόηεηεο
εξγαζηώλ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
δεκνπξαηνύκελνπ έξγνπ θαη όηη ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθώο θαη κε αθξίβεηα
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. ηελ επίκαρε δηαθήξπμε σζηόζν θακία απνιύησο
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηώλ δελ γίλεηαη. Καη
λαη κελ ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο κπνξεί λα ελδείθλεηηαη γηα ηελ εθηέιεζε
νξηζκέλσλ κηθξώλ, ηδησηηθώλ έξγσλ κε απιέο θαη επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο, νη
πνζόηεηεο ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ θαηά πξνζέγγηζε από ηνλ
αλάδνρν, σζηόζν ζηελ πεξίπησζε ηεο εθηέιεζεο ελόο δεκνζίνπ έξγνπ, κε
πξνϋπνινγηζκό, κέγεζνο θαη πνιππινθόηεηα όπσο ην επίκαρν, ν λνκνζέηεο απαηηεί
ξεηά ηε ζαθή αλαθνξά ησλ πξνο εθηέιεζε πνζνηήησλ εξγαζηώλ πξνο εμαζθάιηζε
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. εκεησηένλ όηη ε επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ λ.
4412/2016 δελ κεηαβάιιεη θαη’ ειάρηζην ηα όζα αλαθέξνπκε, θαζώο ην άξζξν

βξίζθεη εθαξκνγή κόλν ζηνπο δηαγσληζκνύο κε πξνϋπνινγηζκό θάησ ησλ 60.000
επξώ.
πλεπεία ηεο ανξηζηίαο θαη ηεο αζάθεηαο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επίκαρεο
δηαθήξπμεο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη, νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη κέιε ηεο
επαγγεικαηηθήο καο νξγάλσζεο, δελ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ βάζηκεο θαη
ξεαιηζηηθέο πξνζθνξέο θαηά ηα νξηδόκελα ζην 49§1 πεξίπησζε γ’ ηνπ λ.4412/2016.
Παξάιιεια, δελ εμαζθαιίδεηαη κε ηε δένπζα ζπνπδή όηη ν αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα
αλαδεηρζεί ηειηθόο κεηνδόηεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη παξαγκαηηθά θαη κε ηνλ
πξνζήθνληα ηξόπν ην επίκαρν έξγν κε ζπλέπεηα λα ζίγεηαη θαη ην δεκόζην
ζπκθέξνλ. Σειηθά, ε κε αλαθνξά ησλ πνζνηήησλ ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηώλ ζα
πξνζειθύζεη αλαμηόπηζηεο πξνζθνξέο θαη ζα ζέζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο
ζπλαθζεζόκελεο ζύκβαζεο ζε θίλδπλν. Δίλαη κάιηζηα δεδνκέλν όηη ζα αλαθύςνπλ
αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο από ην Διεγθηηθό πλέδξην, εμαηηίαο ηεο παξαλνκίαο πνπ ζαο
ππνδεηθλύνπκε.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ζαο θαινύκε άκεζα λα αλαθαιέζεηε ηελ ππ' αξηζκ.
πξση. 52/381/4125 δηαθήξπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ
δεκνζίνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΙΘΗΣΙΚΔ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ – 2018» θαη λα
καηαηώζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Πεξαηηέξσ, λα επαλαιάβεηε ην
δηαγσληζκό, εθόζνλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό αλαθέξνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηεο
ησλ ππό εθηέιεζε εξγαζηώλ. Δπηθπιαζζόκαζηε ξεηά λα πξνζθύγνπκε ελώπηνλ ηεο
ΔΑΑΓΗΤ θαη ησλ αξκόδησλ εηζαγγειηθώλα αξρώλ πξνο ππεξάζπηζε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο θαη ησλ κειώλ καο.

