ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 31953

ΑΘΗΝΑ, 4 Ιανουαρίου 2018
Π Ρ Ο Σ Το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης
Μουσείων και Τεχνικών Έργων /
∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνηµείων/
Τµήµα Μελετών Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνηµείων
ΚΟΙΝ.:

1. Γεν. ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακών
Υποδοµών της ΓΓΥ/ΥΜΕ,
κ. ∆ιονύση Μακρή
2. Γεν. ∆ιευθυντή Υδραυλικών,
Λιµενικών και Κτηριακών Υποδοµών της
ΓΓΥ/ΥΜΕ,
κ. Αντώνη Κοτσώνη
3. ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
4. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
5. Α.Ε.Π.Π.

ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισµοί του Υπουργείου Πολιτισµού:
α) Στερέωση των Βραχωδών Πρανών και των Επικίνδυνων τµηµάτων στην
περιοχή του Προµαχώνα ΜΙΝΟΤΤΟ στο Κάστρο Ζακύνθου (Α΄φάση)
προϋπολογισµού 319.995 € (ΕΣΗ∆ΗΣ: 67965) και
β) Στερέωση και αποκατάσταση Ι.Ναού Ζωοδότη Χριστού στο Στέλι
Ικαρίας προϋπολογισµού 319.995 € (ΕΣΗ∆ΗΣ: 67943)
Κύριοι,
Κατόπιν διαµαρτυριών µελών µας διαπιστώσαµε ότι στις διακηρύξεις και των δύο εν θέµατι
έργων έχουν αυθαίρετα προστεθεί ειδικοί όροι χωρίς προηγούµενη απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών.
Ειδικότερα στο σηµείο 22.∆. - Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των δύο διακηρύξεων
των εν θέµατι έργων ζητείται:
"(α) Οι οικονοµικοί φορείς, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οφείλουν να πληρούν τις αντίστοιχες
απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, για την τάξη στην οποία ανήκουν (στελέχωση, τεχνικός
εξοπλισµός κλπ).
(β) εµπειρία σε εκτέλεση συναφών µε το αντικείµενο της σύµβασης έργων επί µνηµείων
έως το 1830 ή εκκλησιαστικών κτηρίων ή εκκλησιαστικών συνόλων µετά το 1830,
κηρυγµένων µε τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, τα οποία εκτελέσθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισµού ίσου τουλάχιστον µε
αυτού του δηµοπρατούµενου έργου".
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Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας ενώ υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η εισαγωγή όρων,
εν τούτοις δεν τηρείται η πρόβλεψη του Νοµοθέτη, κατά την οποία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 και όπως διεξοδικά αναλύεται στην
συνηµµένη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ, θα έπρεπε της εισαγωγής
αυτών των ειδικών όρων να προηγείται θετική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών κατόπιν
εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε την ακύρωση των διαγωνισµών των εν θέµατι έργων και την
επαναδηµοπράτησή τους µε την απαλοιφή των αυθαίρετων και µη σύννοµων επιπλέον
απαιτήσεων προκειµένου να διευκολυνθεί ο ανταγωνισµός από την συµµετοχή
περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συν.: Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταµόπουλου
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