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Αριθ. Πρωτ.21439/ΣΜ/σβ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2010 
 
Π Ρ Ο Σ     
Την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης  
Υπόψη Νοµάρχη κ. Γιώργου ∆ακή 
∆ηµοκρατίας 27 - ΚΟΖΑΝΗ 
 

ΑΝΑΚ.:  1. Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας  

 κ. Γεώργιο Κίρκο 
 ΖΕΠ Κοζάνης – ΚΟΖΑΝΗ 
 
 2. Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων  
 κ. ∆ηµήτριο Ρέππα 

3. Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων 
κ. Γιάννη Μαγκριώτη 
4. Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη 
Χαρ. Τρικούπη 182 – ΑΘΗΝΑ 
 

 
ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι 

Κοζάνης».  
 
Κύριοι,  

 

Κατόπιν σειράς καταγγελιών εταιρειών µελών µας που αφορούν σε καταχρηστικές απαιτήσεις 

της διακήρυξης του εν θέµατι έργου ο ΣΑΤΕ µελέτησε αναλυτικά την εν λόγω διακήρυξη και 

διαπίστωσε ότι η αναθέτουσα αρχή έχει προβεί σε µετάθεση εργασιών των καλούµενων 

κατηγοριών Οδοποιίας και Υδραυλικών από τις «φυσικές» αυτές κατηγορίες του στην ειδική 

κατηγορία των εργασιών Αποκαλύψεως Μεταλλείων, παρότι το τεχνικό αντικείµενο της 

εργολαβίας δεν περιλαµβάνει καµία εργασία τέτοιας κατηγορίας, δεδοµένου ότι το σύνολο 

των εργασιών εκτελείται στην επιφάνεια του εδάφους και αφορούν αποκλειστικά και µόνο 

εργασίες αποκατάστασης παλαιών αποθέσεων στο χώρου το εργοστασίου της ΜΑΒΕ Ζιδανίου 

(άρθρα 3, 4.3, 4.3.1, 4.3.2 και 4.3.3). Κατά συνέπεια προκαλεί έκπληξη η ένταξη στον 

προϋπολογισµό µελέτης στην κατηγορία «2. Μεταλλείο» των εργασιών όρυξης σε έδαφος 

βραχώδες, των αυλακώσεων σε εδάφη βραχώδη, της διάστρωσης προϊόντων εκσκαφής, της 

επίχωσης ορυγµάτων, της κατασκευής επιχωµάτων και της φορτοεκφόρτωσης προϊόντων 

εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχάλικων και µεταφοράς σε οποιαδήποτε 

απόσταση, συνολικής δαπάνης 1.142.039,66€, σύµφωνα µε την οποία καλούνται τα πτυχία 

της ειδικής κατηγορίας αποκάλυψης µεταλλείων, ενώ πρόκειται καθαρά για  εργασίες που 

εντάσσονται στην κατηγορία έργων οδοποιίας όχι µόνο από τη φύση τους αλλά και ως προς 

το σκοπό του έργου που είναι η δηµιουργία και διαµόρφωση δρόµων και διαδρόµων 

κυκλοφορίας εντός της περιοχής του µεταλλείου. 
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Ως εκ τούτου η απαίτηση του ειδικού πτυχίου αποκάλυψης µεταλλείων, δεδοµένου ότι οι 

εργασίες που περιγράφονται ως αποκάλυψης µεταλλείου είναι συνήθεις εργασίες οδοποιίας, 

κρίνεται ως καταχρηστική, παραβιάζοντας κάθε αρχή που διασφαλίζει τον ελεύθερο 

ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών λόγω του περιορισµού των δικαιούµενων συµµετοχής. 

 

Επισηµαίνουµε πως η απαίτηση ειδικών πτυχίων σε µια εποχή εξαιρετικά δύσκολη για τις 

εταιρείες του κατασκευαστικού τοµέα που παλεύουν για την επιβίωσή τους, δυσχεραίνει τη 

συµµετοχή επί ίσοις όροις στους διαγωνισµούς και ως εκ τούτου περιορίζει τον ανταγωνισµό 

εις βάρος του δηµόσιου συµφέροντος. 

 

Θεωρούµε πως η απαίτηση για συµµετοχή του πτυχίου ειδικής κατηγορίας για έργα 

αποκάλυψης µεταλλείων σε ένα απλό και κοινό έργο στο οποίο θα µπορούσε να 

ανταποκριθεί οποιαδήποτε µεγάλη και µεσαία εταιρεία, δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές 

απαιτήσεις του έργου και τίθεται ζήτηµα νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Παρακαλούµε για την απάλειψη της καταχρηστικής απαίτησης του ειδικού πτυχίου 

αποκάλυψης µεταλλείων στη διακήρυξη του έργου, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν η 

διαφάνεια, οι αρχές του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισµού µεταξύ εργοληπτικών 

επιχειρήσεων και ν’ αποφευχθούν προσφυγές κατά του κύρους της διακήρυξης, οι οποίες θα 

έχουν ως συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου.  

 

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


