ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Απόψεις σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου ΄΄Ανάθεσης &
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών Υπηρεσιών και άλλων διατάξεων΄΄.
Η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου προϋποθέτει:
• Οργανωμένες
τεχνικές
Υπηρεσίες
με
ειδικότητες
Διπλωματούχων Μηχανικών (Πολυτεχνείο)
που θα έχουν
μελετητική εμπειρία ώστε να μπορούν να κρίνουν (την τεχνική
ποιότητα μιας μελέτης), είτε σαν μέλη Επιτροπής Εισήγησης για
Ανάθεση είτε αργότερα σαν Επιβλέποντες Μηχανικοί των
αντιστοίχων μελετών.
• Οργανωμένες τεχνικές Υπηρεσίες ικανές για την σύνταξη των
τεχνικών στοιχείων που συνοδεύουν την προκήρυξη (συμβατικά
τεύχη στα οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία το προτεινόμενο σχέδιο)
καθώς και τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής του
Αναδόχου (η οποία θα στηρίζεται σύμφωνα με το προτεινόμενο
σχέδιο σε διάφορα πρόσφορα κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας
στοιχεία και συγκριτικά στοιχεία κόστους από άλλες παρεμφερείς
κατ΄ αντικείμενο μελέτες ή Υπηρεσίες).
Η προεκτιμώμενη αμοιβή έχει πλέον πολύ μεγάλη σημασία στο
προτεινόμενο σχέδιο εφόσον από αυτή εξαρτάται η οικονομική
προσφορά που έχει βαρύτητα στην τελική επιλογή του
Αναδόχου .
• Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένη
(να συγκεντρώνει επαρκή τεχνικά στοιχεία του προς μελέτη
έργου, να γνωρίζει σε ποιες κατηγορίες μελετών ανήκει η
προτεινόμενη μελέτη,
σε τι στάδια θα την προκηρύξει
προκαταρκτική προμελέτη- οριστική μελέτη και ποια διαδικασία
θα ακολουθήσει για την ανάθεση της σύμβασης)
και το βασικότερο να μην κάνει κακή χρήση της εξουσίας που
της δίνεται από τον προτεινόμενο νόμο.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να κάνει συνολικό
προγραμματισμό με την σύνταξη του Προϋπολογισμού και
την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος της ώστε να
προβλέπει τους αντίστοιχους κωδικούς ψήφισης πίστωσης των
προτεινόμενων μελετών και να μπορεί εξ αρχής να καθορίζει το
5% των συνολικών πιστώσεων για απευθείας ανάθεση μελετών

με την αιτιολογία της κατεπείγουσας περίπτωσης
Από την εμπειρία αυτό φαίνεται δύσκολο να γίνει για τους μικρούς
Δήμους.
Εάν συντρέχουν τα παραπάνω ο Προτεινόμενος Νόμος θα
διασφαλίσει άρτιες από ποιοτική άποψη Μελέτες και κατ’ επέκταση
έργα με την καλύτερη τιμή για τον κύριο του έργου.
Αυτό για το οποίο υπάρχει αμφιβολία είναι ο εύλογος χρόνος
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ο οποίος θα φανεί στην πράξη.
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