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ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Φωτογραφική διάταξη στα συµβατικά τεύχη του υπό δηµοπράτηση έργου:
«ANAKATAΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».

Κύριοι,
ο Σύνδεσµός µας, ο οποίος εκπροσωπεί τις Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που
αναλαµβάνουν και εκτελούν δηµόσια έργα στην Ελλάδα, έχει γίνει αποδέκτης πολλών
καταγγελιών από Μέλη του, σχετικά µε το εν θέµατι ζήτηµα.
Συγκεκριµένα, στο έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ» εκτιµώµενης
αξίας 1.356.562,39€ πλέον ΦΠΑ (µε αριθµό πρωτ. 35242/30-05-2017 προκήρυξης
σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης), το οποίο διακηρύξατε µε ανοικτή διαδικασία επιλογής
αναδόχου και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 27η Ιουνίου 2017,
αναφέρεται και απαιτείται η προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία
υπόγειου συστήµατος δύο (2) κάδων απορριµµάτων διαβαθµισµένης συµπίεσης, σύµφωνα
µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Στην
αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του «ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και στο άρθρο τιµολογίου Β.17, το όλο σύστηµα υπόγειας αποθήκευσης των
κάδων απορριµµάτων οδηγεί «αναγκαστικά» στην προµήθεια και εγκατάσταση του
συστήµατος από έναν και µοναδικό προµηθευτή, φωτογραφίζοντας ή συνεπάγοντας τη
συγκεκριµένη προµήθεια µονοπωλιακά από µια εταιρία, µε αποτέλεσµα, λόγω της έλλειψης
ανταγωνισµού, η τιµή να είναι υπερβολικά υψηλή συγκρινόµενη µε τον ανταγωνισµό.

Κύριοι,
επειδή η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις απαγορεύονται αυστηρά από
την εγχώρια (άρθρα 18 και 54 του ν.4412/2016) και την κοινοτική νοµοθεσία, άρθρα 18
και 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
όπου αναφέρεται αντίστοιχα
(άρθρο 18 παρ 1 του ν.4412/2016 )
"1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς
διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της
αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας των
δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της προστασίας του
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περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης,
( άρθρο 54 παρ 2 του ν.4412/2016 )
" 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση των οικονοµικών φορέων
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία
αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό",
σας καλούµε να διορθώσετε αναλόγως την ως άνω σχετική διακήρυξη ως προς τη επίµαχη
φωτογραφική διάταξη.

Ο Σύνδεσµός µας διατηρεί στο αρχείο του τις εν λόγω καταγγελίες, προκειµένου να
διασφαλίσει την ανωνυµία των Μελών του και την ρήτρα εµπιστευτικότητας προς αυτά.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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