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Ίλιον 24/11/2011 

 

ΠΡΟΣ:  Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης  

Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) 

Κοιν: Εργοληπτικές Οργανώσεις (Σ.Α.Τ.Ε. - ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε - ΠΕΣΕ∆Ε-

ΣΤΕΑΤ) 

ΘΕΜΑ: Παράνοµοι και Πρωτοφανείς ειδικοί όροι εµπειρίας, στους διαγωνισµούς 

των έργων: 

1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ACROPOLE PALACE ΓΙΑ 

ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ 

(ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ)» προϋπολογισµού 

14.470.588,38 ευρώ 

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ» 

προϋπολογισµού 6.800.000,00 ευρώ 

ΣΧΕΤ: Οι µε αρ.πρωτ. 111894/3771/21-11-11 και 1518/21-11-11 προδικαστικές 

προσφυγές της εταιρείας µας 
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Κύριοι συνάδελφοι, 

Από τη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, δηµοσιεύθηκαν 

οι ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών µε την  ανοικτή διαδικασία του άρθρου 22 του  Ν.3669/08,  για την 

επιλογή αναδόχων κατασκευής των παρακάτω έργων:  

1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ACROPOLE PALACE ΓΙΑ ΤΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ)» προϋπολογισµού 14.470.588,38 ευρώ µε ηµεροµηνία 

διεξαγωγής την 10-05-2011. 

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ» προϋπολογισµού 6.800.000,00 

ευρώ 

Οι ανωτέρω διαγωνισµοί διέπονται από την ισχύουσα περί αναθέσεως και εκτελέσεως δηµοσίων 

έργων νοµοθεσία, που έχει κωδικοποιηθεί µε το ν. 3669/08. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, κατά τα οριζόµενα στις ∆ιακηρύξεις και 

το άρθρο 26  του ν. 3669/08. 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ∆ιακηρύξεις των εν θέµατι έργων, στο διαγωνισµό δικαιούνται 

να συµµετάσχουν µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι εγγεγραµµένες στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στην ΓΓ∆Ε του ΥΠΟΜΕ∆Ι εφόσον 

ανήκουν στην 3η, 4η, 5η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών και στην 3η, 4η και 5η τάξη για έργα 

κατηγορίας Η/Μ. Επίσης στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν Κοινοπραξίες εργοληπτικών 

επιχειρήσεων υπό τους όρους των άρθρων της ∆ιακήρυξης.  

Η εταιρεία µας  ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ είναι εγγεγραµµένη στην 5η  τάξη του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην ΓΓ∆Ε του ΥΠΟΜΕ∆Ι, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Οικοδοµικών, ηλεκτροµηχανολογικών, υδραυλικών, λιµενικών, βιοµηχανικών ενεργειακών έργων 

και έργων οδοποιίας. Ως εκ τούτου, ανήκουµε στις καλούµενες στους διαγωνισµούς τάξεις και στις 

κατηγορίες οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών έργων και δικαιούµαστε να συµµετάσχουµε 

στους εν θέµατι διαγωνισµούς. 

Πλην όµως διαπιστώσαµε ότι αδυνατούσαµε να συµµετάσχουµε παραδεκτώς στους εν 

θέµατι διαγωνισµούς και να διεκδικήσουµε την ανάθεση των συµβάσεων διότι  η 

αναθέτουσα αρχή είχε συµπεριλάβει σε όλες τις ∆ιακηρύξεις όρο, µε τον οποίο ζητείται 

από τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να επιλεγούν, να αποδείξουν ότι διαθέτουν ειδική 

πρόσθετη τεχνική ικανότητα και εµπειρία. Ειδικότερα, οι διατάξεις των ∆ιακηρύξεων ορίζουν 

τα ακόλουθα: 
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1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ACROPOLE PALACE ΓΙΑ ΤΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ)» 

«Άρθρο 22. Επαγγελµατικά προσόντα. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στο διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  

7. Τεχνική ικανότητα: 

«Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καθώς και οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις 

σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/52/4/ΦΝ440/8.3.2011 κατά την διάταξη της παρ. 4 του 

άρθρου 15 του Ν. 3669/08 πρέπει να διαθέτουν τεχνική ικανότητα ως εξής: 

«Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα 

πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι (επί ποινή αποκλεισµού) εµπειρία στην εκτέλεση 

παρόµοιων έργων (εργασίες σε διατηρητέα νεώτερα µνηµεία του ΥΠΠΟΤ, δηλ. σε 

κτίρια µε τοιχοποιίες από λιθοδοµή και υποστυλώµατα και πλάκες από οπλισµένο 

σκυρόδεµα µε παράλληλες εργασίες συντήρησης, γύψινου, µεταλλικού κ.λ.π. 

διακόσµου από συντηρητές εγγεγραµµένους στα µητρώα συντηρητών του 

ΥΠΠΟΤ), που έχουν περαιωθεί ή παραληφθεί προσωρινά ή οριστικά κατά την 

τελευταία δεκαετία, συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον 5.000.000,00 € και 

κατ’ ελάχιστου ύψους ανά παρόµοιο έργο τουλάχιστον 1.000.000,00 € χωρίς 

ΦΠΑ ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

διαθέτει την εµπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική 

πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο». 

Ακολούθως, στο άρθρο 23.3 της ∆ιακήρυξης προβλέπονται τα δικαιολογητικά τα οποία οι 

διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να επικαλεσθούν και προσκοµίσουν µε την προσφορά τους, προς 

απόδειξη της συνδροµής στο πρόσωπό τους της αξιούµενης από τη ∆ιακήρυξη, ειδικής 

τεχνικής ικανότητας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:  

«Η ανωτέρω εµπειρία του άρθρου 22.7 θα αποδεικνύεται µε πίνακα εκτελεσθέντων 

παρόµοιων έργων, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα 

στοιχεία είναι αληθή και από αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα 

κατασκευής (σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί στο διαγωνιζόµενο ή στον αποκλειστικά 

συνεργαζόµενο από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, σύµφωνα µε 

την εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. πρωτ. ∆15/οικ/23/24-01-99) στο οποίο θα 

περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό 

συµµετοχής του διαγωνιζόµενου ή του συνεργαζόµενου στην εκτέλεσή του, θα βεβαιώνεται 
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ότι αυτό εκτελέσθηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και θα 

προσκοµισθεί η απόφαση περαίωσης ή έγκρισης της οριστικής ή προσωρινής παραλαβής 

του έργου.».  

Οι προαναφερθέντες επίµαχοι πρόσθετοι όροι προστέθηκαν στη διακήρυξη δυνάµει της υπ’ 

αρ. πρωτ. ∆17α/52/4/ΦΝ440/8.3.2011 απόφασης του Υπουργού ΥΠΥΜΕ∆Ι, η οποία περιέχει 

την ακόλουθη αιτιολόγηση για την προσθήκη τους: 

«Οι εργασίες περιλαµβάνουν την αποκατάσταση και επισκευή των ξύλινων και µεταλλικών 

κουφωµάτων, διακοσµητικών στοιχείων και των δαπέδων του κτηρίου καθώς και των 

περίτεχνων εσωτερικών και εξωτερικών κιγκλιδωµάτων και των µορφολογικών στοιχείων 

των εξωτερικών του όψεων. 

Επίσης παρεµβάσεις στον εσωτερικό χώρο, για την αποµάκρυνση των µεταγενέστερων 

προσθηκών και κατασκευών, τη δηµιουργία των απαραίτητων λειτουργικών χώρων, την 

επισκευή επιχρισµάτων κλπ. 

Λόγω της µορφής της σηµασίας και της αξίας του κτηρίου , απαιτείται ιδιαίτερη εµπειρία 

από µεριάς αναδόχου, τα συνεργεία του οποίου θα πρέπει να επιδείξουν την απαραίτητη 

προσοχή ώστε να µην προκαλέσουν βλάβες στο κτήριο και να το αποδώσουν λειτουργικά 

και αισθητικά σύµφωνα µε τον προορισµό του και το χαρακτήρα του. 

Κρίνεται ότι η αξιόπιστη, έντεχνη και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου θα διασφαλιστεί 

µε την προσθήκη σχετικών επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη διακήρυξη.» 

Από την ανάγνωση της αιτιολόγησης καθίσταται προφανές ότι δεν πρόκειται για έργο µε 

ειδικές απαιτήσεις κτιριοδοµικής τεχνογνωσίας ή αυξηµένης κατασκευαστικής 

πολυπλοκότητας, ώστε να καθίσταται επιτρεπτή η εισαγωγή πρόσθετων όρων 

δυνάµει της προδιαληφθείσας διάταξης, η οποία έχει ως συνέπεια τον 

δραστικότατο περιορισµό του ανταγωνισµού προς βλάβη και του δηµοσίου 

συµφέροντος. Η επίµαχη εγκριτική απόφαση εξαντλείται σε αυτονόητες κρίσεις περί της 

προσοχής που πρέπει να επιδείξουν τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλα δε 

όσα αναφέρονται ανωτέρω ως κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες αποτελούν τεχνικά ζητήµατα 

που όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι πιστοποιηµένες µε την εγγραφή τους στις 

καλούµενες τάξεις και κατηγορίες οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών έργων του 

Μ.Ε.Ε.Π. έχουν την εµπειρία και την ικανότητα να αντιµετωπίσουν. Ακόµη και για τους 

πλέον αδαείς περί τα κατασκευαστικά θέµατα, οι παραπάνω αναφερόµενες 

εργασίες ανήκουν σε συνηθέστατες και διαρκώς επαναλαµβανόµενες εργασίες σε 

ευρύτατη γκάµα κτιρίων οιουδήποτε προορισµού και χρήσης. Ασφαλώς και δεν 

είναι ειδικές, υπό την έννοια ότι απαιτούν εξειδικευµένη εµπειρία που δεν 

καλύπτεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ. 
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Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η ως άνω αναφερόµενη αιτιολογία που περιέχεται στην 

εγκριτική απόφαση για την προσθήκη του επίµαχου ειδικού όρου δεν είναι νόµιµη, 

σύµφωνα µε το κριτήριο που τέθηκε ανωτέρω και τούτο, διότι δεν αιτιολογεί ειδικώς, µε 

αναφορά των συγκεκριµένων λόγων για τους οποίους το έργο δεν µπορεί να 

αναληφθεί από οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στις 

καλούµενες στον συγκεκριµένο διαγωνισµό τάξεις και κατηγορίες έργων του 

ΜΕΕΠ.  

Περαιτέρω όµως και οι επιµέρους πτυχές της απαιτούµενης πρόσθετης εµπειρίας 

παραβιάζουν ευθέως και κατάφωρα τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης 

µεταχείρισης, του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισµού, σε σηµείο που να 

δηµιουργείται βάσιµα η εντύπωση ότι επιδιώκεται η προεπιλογή ή 

«φωτογράφιση» συγκεκριµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα: 

Πρώτον και κυριότερο: Η αιτούµενη εµπειρία θα πρέπει να προέρχεται από έργα 

του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (Η διακήρυξη προσδιορίζει ως εξής τα 

παρόµοια έργα από τα οποία και µόνο δύναται να αντλείται η αιτούµενη εµπειρία: 

«εργασίες σε διατηρητέα νεώτερα µνηµεία του ΥΠΠΟΤ, δηλ. σε κτίρια µε 

τοιχοποιίες από λιθοδοµή και υποστυλώµατα και πλάκες από οπλισµένο 

σκυρόδεµα µε παράλληλες εργασίες συντήρησης, γύψινου, µεταλλικού κ.λ.π. 

διακόσµου από συντηρητές εγγεγραµµένους στα µητρώα συντηρητών του 

ΥΠΠΟΤ»!)  

Ο συγκεκριµένος όρος παραβιάζει όχι µόνο τις αρχές της αναλογικότητας, της 

διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων, αλλά επιπροσθέτως, 

και τις θεµελιώδεις αρχές του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου (του δικαίου των 

συνθηκών) περί απαγόρευσης διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, κατάργησης των 

περιορισµών για την άσκηση του επαγγέλµατος και την προσφορά υπηρεσιών 

µεταξύ των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστασίας του 

ελεύθερου ανταγωνισµού. Και τούτο, διότι εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

προέρχονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δύνανται να 

µετάσχουν στον παρόντα διαγωνισµό, ούτε και να προσφέρουν την υπάρχουσα 

εµπειρία τους υπό τη µορφή δάνειας εµπειρίας σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση, 

µια και αυτή δεν προέρχεται από έργα που έχουν δηµοπρατηθεί από το ΥΠΠΟΤ! 

Επιπροσθέτως η απαίτηση απόδειξης εµπειρίας κατά την τελευταία επταετία συνολικού 

προϋπολογισµού ανερχόµενου στα 5.000.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. είναι υπερβολική, µη 

αναγκαία και δραστικά περιοριστική. 
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Η επιπλέον σωρευτική απαίτηση εµπειρίας τουλάχιστον 1.000.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. να 

προέρχεται από ένα έργο, αφενός στερείται οιουδήποτε έλλογου ερείσµατος, αφετέρου, σε 

συνδυασµό µε το υπερβολικό ύψος της συνολικά απαιτούµενης εµπειρίας, περιορίζει ακόµη 

περισσότερο το δικαίωµα συµµετοχής µεταξύ ελαχίστων ηµεδαπών εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, που µετριούνται κυριολεκτικά στα δάχτυλα του ενός χεριού! 

Μετά ταύτα, αποδεικνύεται πλήρως ότι οι επίµαχοι όροι της προσβαλλόµενης ∆ιακήρυξης 

αντίκεινται στην αρχή της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, του υγιούς και 

ελεύθερου ανταγωνισµού, καθώς και των θεµελιωδών αρχών του πρωτογενούς 

κοινοτικού δικαίου της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, της ελευθερίας 

της άσκησης του επαγγέλµατος και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εντός των 

κρατών – µελών, αφού αποδεικνύεται ότι οι επίµαχοι όροι άγουν σε ανεπίτρεπτο 

περιορισµό του ανταγωνισµού, προς εύνοια συγκεκριµένων εργοληπτικών 

επιχειρήσεων που έτυχε να έχουν εκτελέσει εργασίες σε διατηρητέα κτίρια του 

ΥΠΠΟΤ και µόνο, χωρίς τούτο να τους προσδίδει κάποια ειδική τεχνική ικανότητα 

αναγκαία για την εκτέλεση του δηµοπρατούµενου έργου και προς βλάβη των λοιπών 

εργοληπτικών επιχειρήσεων (της αιτούσας περιλαµβανοµένης), που καίτοι διαθέτουν την 

απαιτούµενη επισήµως πιστοποιηµένη ικανότητα, προσόντα και εχέγγυα για την άρτια 

εκτέλεση του δηµοπρατούµενου έργου, αποκλείονται παρανόµως από τη διεκδίκησή του. 

 

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ» 

 

«Άρθρο 22. Επαγγελµατικά προσόντα. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στο διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  

6. Τεχνική ικανότητα: 

6.1. ………………………………….. 

6.2 Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη δηµοπρασία, πρέπει να 

εκπληρώνουν – επί ποινή αποκλεισµού – τις κάτωθι προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας: 

Οι διαγωνιζόµενοι και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος αυτής, θα πρέπει 

να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισµού) οι ίδιοι εµπειρία, ή να συνεργάζονται αποκλειστικά µε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει εµπειρία, κατά την τελευταία επταετία στην 

εκτέλεση ενός τουλάχιστον έργου παρόµοιας φύσης, ως προς την ειδική χρήση 
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του έργου (µουσείο) προϋπολογισµού µελέτης τουλάχιστον ίσου µε το 1/3 του 

προϋπολογισµού του υπό δηµοπράτηση έργου. 

Ως παρόµοια έργα θεωρούνται µουσεία, εκκλησίες, κτήρια θεάτρων, κτήρια τέχνης, 

(συναυλιακοί χώροι, χώροι εκθέσεων, χώροι συνεδρίων κλπ.). ∆ηµοσίων Φορέων, 

Φορέων του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.. 

Η τυχόν συνεργασία θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής 

συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο. 

Για την προσθήκη των ανωτέρω όρων περί τεχνικής ικανότητας στην παρούσα διακήρυξη, 

έχει εκδοθεί η εγκριτική απόφαση Υ.Μ.∆. υπ’ αριθ. ∆17α/08/88/ΦΝ 440/24.5.2011».  

Ακολούθως, στο άρθρο 23.4 της ∆ιακήρυξης προβλέπονται τα δικαιολογητικά τα οποία οι 

διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να επικαλεσθούν και προσκοµίσουν µε την προσφορά τους, προς 

απόδειξη της συνδροµής στο πρόσωπό τους της αξιούµενης από τη ∆ιακήρυξη, ειδικής 

τεχνικής ικανότητας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:  

«Η απαιτούµενη εµπειρία, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παρ. 6, αποδεικνύεται µε 

αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, στο οποίο θα 

περιγράφεται το έργο ή τα έργα, θα αναφέρεται ο προϋπολογισµός µελέτης και ο χρόνος 

εκτέλεσης ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και το ποσοστό συµµετοχής του 

διαγωνιζοµένου ή του συνεργαζόµενου και να βεβαιώνεται ότι η εκτέλεση έγινε έντεχνα και 

εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Η τυχόν συνεργασία θα αποδεικνύεται µε 

συµβολαιογραφική πράξη αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο».  

Όπως προαναφέρθηκε, η προσθήκη ειδικών όρων πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, 

µε αναφορά των συγκεκριµένων λόγων για τους οποίους το έργο δεν µπορεί να 

αναληφθεί από οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στις 

καλούµενες στον συγκεκριµένο διαγωνισµό τάξεις και κατηγορίες έργων του 

ΜΕΕΠ. Και τούτο, διότι µόνο µε την ειδική αυτή αιτιολόγηση µπορεί να 

δικαιολογηθεί ο περιορισµός του κύκλου των ανταγωνιζοµένων επιχειρήσεων, 

τον οποίο συνεπάγεται η προσθήκη των εν λόγω ειδικών όρων, καθώς και οι 

εντεύθεν κίνδυνοι έµµεσου προσδιορισµού συγκεκριµένων εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες, µόνες αυτές, κατά περιορισµό του ανταγωνισµού στο 

οικείο πεδίο δύνανται να αναλάβουν το έργο (ad hoc Ε.Α. ΣτΕ 408/2011, σκέψη 

4). 

Οι προαναφερθέντες επίµαχοι πρόσθετοι όροι προστέθηκαν στη διακήρυξη δυνάµει της υπ’ 

αρ. πρωτ. ∆17α/08/88/ΦΝ 440/24.5.2011 απόφασης του Υπουργού ΥΠΥΜΕ∆Ι. 
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«Συγκεκριµένα πρόκειται για έργο που περιλαµβάνει πολύπλοκες και ιδιαίτερης δυσκολίας 

εξειδικευµένες εργασίες που οφείλονται αφ΄ ενός µεν στην έντονη κλίση του εδάφους και 

αφ΄ ετέρου στην ανάγκη δηµιουργίας ενός κτίσµατος που να εξυπηρετεί την ειδική χρήση 

και τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάζεται. 

Το κτήριο θα κατασκευαστεί σε χώρο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, λόγω της 

πρότυπης µονάδας µαστιχοκαλλιέργειας και θα απαιτηθεί ιδιαίτερη από αρχιτεκτονικής 

άποψης κατασκευή η οποία παρουσιάζει αυξηµένες τεχνικές απαιτήσεις, λόγω της σύνθετης 

µορφής του κτίσµατος και του σχεδίου φορέα από συγκολλητή, ξυλεία µεγάλων διατοµών 

και µεγεθών και ειδικής συνδεσµολογίας και η όλη κατασκευή καθώς και ο περιβάλλων αυτή 

χώρος θα πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε το ιδιαίτερης αισθητικής και απαιτήσεων τοπίο. 

Η κατασκευή του έργου παρουσιάζει πολυπλοκότητα , και λόγω της ειδικής χρήσης του 

(µουσείο), που καθιστά απαραίτητη την εκτέλεση του έργου από συνεργεία µε ιδιαίτερες 

γνώσεις και εµπειρία ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα από τεχνικής, ποιοτικής 

και αισθητικής απόψεως. 

Κρίνεται ότι η αξιόπιστη, έντεχνη και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου θα διασφαλιστεί 

µε την προσθήκη σχετικών επιπλέον όρων τεχνικής ικανότητας στη διακήρυξη.» 

Από την ανάγνωση της αιτιολόγησης καθίσταται προφανές ότι δεν πρόκειται για έργο µε 

ειδικές απαιτήσεις κτιριοδοµικής τεχνογνωσίας ή αυξηµένης κατασκευαστικής 

πολυπλοκότητας, ώστε να καθίσταται επιτρεπτή η εισαγωγή πρόσθετων όρων δυνάµει της 

προδιαληφθείσας διάταξης. Η επίµαχη εγκριτική απόφαση εξαντλείται σε γενικότητες περί 

δήθεν κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν από τον προορισµό του χώρου ως 

µουσειακού χώρου, χωρίς όµως να προβαίνει σε καµία εξειδίκευση αυτών των 

«ιδιαιτεροτήτων» και µάλιστα τέτοια εξειδίκευση ώστε να καταδεικνύει την ανεπάρκεια των 

πιστοποιηµένων δια της εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ, στις αντίστοιχες τάξεις και κατηγορίες 

έργων, εργοληπτικών επιχειρήσεων να το εκτελέσουν. Όλα δε όσα αναφέρονται ανωτέρω 

ως κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες αποτελούν κατασκευαστικά ζητήµατα που όλες οι 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι πιστοποιηµένες µε την εγγραφή τους στις καλούµενες 

τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ έχουν την εµπειρία και την ικανότητα να αντιµετωπίσουν.  

Η µόνη «εξειδίκευση» των κατασκευαστικών δήθεν ιδιαιτεροτήτων αναφέρεται στην 

ιδιαίτερη κλίση του εδάφους επί του οποίου θα κατασκευαστεί το κτίριο και επίσης όσα 

αναφέρονται στο ακόλουθο εδάφιο: «…..θα απαιτηθεί ιδιαίτερη από αρχιτεκτονικής άποψης 

κατασκευή η οποία παρουσιάζει αυξηµένες τεχνικές απαιτήσεις, λόγω της σύνθετης 

µορφής του κτίσµατος και του σχεδίου φορέα από συγκολλητή, ξυλεία µεγάλων 

διατοµών και µεγεθών και ειδικής συνδεσµολογίας και η όλη κατασκευή καθώς και ο 

περιβάλλων αυτή χώρος θα πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε το ιδιαίτερης αισθητικής και 
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απαιτήσεων τοπίο.» Ωστόσο, από την ανάγνωση των ανωτέρω καθίστανται προφανή τα 

εξής: 

α) Οι αναφερόµενες δήθεν «κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες» (π.χ. η ιδιαίτερη κλίση του 

εδάφους) δεν συνδέονται µε την κατασκευή κτιρίου µουσείου, αλλά δύνανται να 

ανακύψουν σε οιοδήποτε κτιριακό έργο, ανεξαρτήτως ειδικότερου προσδιορισµού. Για ποιόν 

λόγο συνεπώς απαιτείται εµπειρία από την κατασκευή µουσείων ή, ακόµη περισσότερο, 

εκκλησιών; 

β) Οι αναφερόµενες ιδιαιτερότητες, στο βαθµό που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 

τέτοιες, είναι σχεδιαστικές και όχι κατασκευαστικές. Εποµένως, αφορούν τους 

µελετητές του κτιρίου µουσείου και όχι τους κατασκευαστές, οι οποίοι απλώς θα 

εφαρµόσουν και θα εκτελέσουν τη µελέτη που θα τους παραδοθεί και η οποία έχει ήδη 

εκπονηθεί (ο διαγωνισµός είναι µειοδοτικός, αποκλειστικά κατασκευαστικός και οι 

διαγωνιζόµενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δική τους µελέτη). 

γ) Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω αναφερόµενα (ιδιαίτερη κλίση του εδάφους, ξυλεία 

µεγάλων διατοµών και µεγεθών κ.λπ.) δεν συνιστούν κατασκευαστικές 

ιδιαιτερότητες, που να απαιτούν ειδική τεχνογνωσία την οποία δεν κατέχουν οι 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι πιστοποιηµένες στις καλούµενες τάξεις και 

κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.. Κτίρια επί επικλινών εδαφών κατασκευάζονται συνεχώς 

στην Ελλάδα, η δε χρήση ξύλου στην κατασκευή είναι ιδιαίτερα συνήθης. Ακόµη 

και για τους πλέον αδαείς περί τα κατασκευαστικά θέµατα, οι παραπάνω 

αναφερόµενες εργασίες ανήκουν σε συνηθέστατες και διαρκώς 

επαναλαµβανόµενες εργασίες σε ευρύτατη γκάµα κτιρίων οιουδήποτε 

προορισµού και χρήσης. Ασφαλώς και δεν είναι ειδικές, υπό την έννοια ότι 

απαιτούν εξειδικευµένη εµπειρία που δεν καλύπτεται από την εγγραφή στην 

αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ. 

Περαιτέρω η ανέγερση ενός καινούργιου κτιρίου µουσείου δεν έχει καµία ειδικότερη 

συνάφεια µε την ανέγερση εκκλησιών (!!), κτιρίων θεάτρων, συναυλιών κ.λπ., 

πέραν φυσικά της γενικότερης συνάφειας που συνίσταται στο ότι όλες οι ανωτέρω 

κατηγορίες κτιρίων αποτελούν κτιριακά έργα, η τεχνική καταλληλότητα για την κατασκευή 

των οποίων πιστοποιείται µε την εγγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης στις καλούµενες 

τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. (Ε.Α. ΣτΕ 408/2011). Το γεγονός, όµως, ότι κρίνεται 

επαρκής εµπειρία από έργα όλως διάφορου προορισµού και λειτουργίας από το 

δηµοπρατούµενο καταδεικνύει επιπροσθέτως και το µη αναγκαίο της αιτούµενης εµπειρίας 

από την κατασκευή µουσείων διότι, όταν µία άσχετη µε το αντικείµενο του 

δηµοπρατούµενου έργου εµπειρία (π.χ. κατασκευή εκκλησίας ή συναυλιακού 
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χώρου) κρίνεται αυτοτελώς επαρκής για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, καθίσταται 

προφανές ότι και η σχετική µε την κατασκευή µουσείων απαιτούµενη εµπειρία είναι στην 

πραγµατικότητα µη αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.  

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η ως άνω αναφερόµενη αιτιολογία που περιέχεται στην 

εγκριτική απόφαση για την προσθήκη του επίµαχου ειδικού όρου δεν είναι νόµιµη, 

σύµφωνα µε το κριτήριο που τέθηκε ανωτέρω και τούτο, διότι δεν αιτιολογεί ειδικώς, µε 

αναφορά των συγκεκριµένων λόγων για τους οποίους το έργο δεν µπορεί να 

αναληφθεί από οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στις 

καλούµενες στον συγκεκριµένο διαγωνισµό τάξεις και κατηγορίες έργων του 

ΜΕΕΠ. 

Το δηµοπρατούµενο έργο συνίσταται στην κατασκευή (από την αρχή) ενός νέου κτιρίου, 

χωρίς ιδιαίτερες κατασκευαστικές απαιτήσεις ή αυξηµένες τεχνικές δυσκολίες σε σχέση µε 

τα εν γένει κτιριακά έργα αυτού του αντικειµένου και προϋπολογισµού και χωρίς να 

απαιτείται κάποιου είδους ειδική τεχνογνωσία για την εκτέλεσή του. Όπως προκύπτει από 

την Τεχνική Περιγραφή του δηµοπρατούµενου έργου καθώς επίσης και από το σύνολο των 

συµβατικών τευχών που προσαρτώνται στη ∆ιακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

της, πρόκειται για ένα σύνηθες κτιριακό έργο, που συνίσταται σε εκτέλεση εργασιών 

που απαντώνται σε οποιοδήποτε κτιριακό έργο (εκσκαφές, σκυροδέµατα, 

τοιχοποιίες, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ), οι οποίες ουδεµία 

κατασκευαστική ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν, ούτε διαφοροποιούνται κατά τον τρόπο και 

τις συνθήκες της εκτελέσεώς τους από οιοδήποτε σύνηθες κτιριακό έργο.  

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται προφανές εν προκειµένω, ότι ούτε το είδος, ούτε το µέγεθος, 

ούτε η χρήση, ούτε η φύση, ούτε η σπουδαιότητα του δηµοπρατούµενου έργου 

δικαιολογούν τη θέσπιση πρόσθετων όρων τεχνικής καταλληλότητας, αφού για την 

εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου είναι προφανές ότι αρκεί η πιστοποιούµενη από την 

εγγραφή στο ΜΕΕΠ στις καλούµενες τάξεις και κατηγορίες έργων τεχνική καταλληλότητα. 

Και τούτο, διότι η εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις καλούµενες στον 

διαγωνισµό τάξεις και κατηγορίες έργων του ΜΕΕΠ έχει στηριχθεί σε ισοδύναµα 

κριτήρια µε αυτά που απαιτούνται για την εκτέλεση του προκείµενου έργου. 

Επί του θέµατος αυτού, άλλωστε, υφίσταται πια ad hoc νοµολογία του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, συγκεκριµένα όσον αφορά την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 

Χανίων. Και στον εν λόγω διαγωνισµό είχε προστεθεί πρόσθετος όρος ειδικής εµπειρίας, 

όπως και στον προκείµενο, ο οποίος απέκλειε από τον διαγωνισµό τις περισσότερες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που ήσαν εγγεγραµµένες στις καλούµενες τάξεις και κατηγορίες 

έργων του Μ.Ε.ΕΠ., που µάλιστα και για κείνον τον διαγωνισµό τύχαινε να είναι εταιρείες 
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της 5ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. Η εταιρεία µας, που ανήκε στις καλούµενες τάξεις και κατηγορίες 

έργων του Μ.Ε.Ε.Π. πλην όµως λόγω του πρόσθετου όρου ειδικής εµπειρίας στερείτο του 

δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό, προσέφυγε κατά των παράνοµων όρων της 

διακήρυξης και δικαιώθηκε µε την υπ’ αριθ. 408/2011 απόφαση της Επιτροπής 

Αναστολών του ΣτΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια εφαρµογής των αποφάσεων της  από 21-10-2011 Γ.Σ του 

συνδέσµου µας µε τις οποίες αποφασίστηκε η πλήρης κατάργηση των ειδικών όρων, σας 

καλούµε να προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες, προκειµένου να ανασταλούν οι 

διαδικασίες των εις το θέµα διαγωνισµών, να εξαλειφθούν οι παράνοµοι ειδικοί όροι 

από τις διακηρύξεις των εν θέµατι έργων αλλά και άλλων των οποίων πρόκειται να 

δηµοπρατηθούν στο µέλλον και οι εν λόγω διαγωνισµοί να ακυρωθούν στο σύνολό τους και να 

επαναληφθούν εκ νέου. 

     

 

                                                    Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

 

 

                                                


