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Αριθ. Πρωτ. 34566     Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020 

 

       Π Ρ Ο Σ 

       ∆ήµο Λαρισαίων –  

       ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

      ΚΟΙΝ.: Γραφείο ∆ηµάρχου 

 

 

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτοι, φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, CPV: 45212300-9» που 
διακήρυξε ο ∆ήµος Λαρισαίων µέσω το Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (Α/Α Συστήµατος : 87369). 

 

Κύριοι,  

Στην εν θέµατι διακήρυξη έχουν τεθεί αυθαίρετοι όροι στις απαιτήσεις Τεχνικής  και 
Επαγγελµατικής Ικανότητας και παρότι φροντίσατε να προσθέσετε («τεχνηέντως»;) στο 
τελευταίο εδάφιο 26.3. της ∆ιακήρυξης «∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ επιπλέον όροι τεχνικής και 
οικονοµικής ικανότητας». Πέραν του ότι, κατά πάγια άποψη του Συνδέσµου µας, απαιτείται 
έκδοση Υπουργικής Απόφασης ύστερα από σχετική εισήγηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων, οι παραπάνω όροι δεν δηµιουργούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού. 

Συγκεκριµένα: 

Στην παράγρ. 22.∆. «Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» αναφέρεται ότι : 

«Οι προσφέροντες οικονοµικοί φoρείς πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση στο απαιτούµενο επίπεδο 
ποιότητας, προσκοµίζοντας τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου των συµβάσεων που έχουν 
εκτελεστεί κατά το παρελθόν. 

Ιδιαίτερα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη Τεχνογνωσία –και αν όχι να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εµπειρία)- στην Τεχνολογία Σκηνής Θεάτρου. 

Η τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται µε έναν ή περισσότερους από 
τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α' 
του Ν.4412/2016, και ιδιαίτερα µε κατάλογο παρόµοιων έργων που εκτελέσθηκαν την 
τελευταία πενταετία, συνοδευόµενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης 
των εργασιών. 

Ως «παρόµοια έργα» εννοούνται εκείνα (δηµόσια ή ιδιωτικά) στα οποία υλοποιήθηκε από τον 
οικονοµικό φορέα κατασκευή θεατρικής σκηνής του µεγέθους του ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 

Εν συνεχεία στην παραγρ. 23.6.δ «∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας 
του άρθρου 22.∆» θέτονται οι απαιτούµενοι όροι για την απόδειξη των προαναφερόµενων 
απαιτούµενων της παρ. 22.∆.: 
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«…. Συγκεκριµένα οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή ή 
την αναβάθµιση τουλάχιστον τριών (3) παρόµοιων έργων (δηµόσια ή ιδιωτικά), στο διάστηµα 
των τελευταίων πέντε (5) ετών (ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών) µε 
λήξη της πενταετίας την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, για τα οποία 
θα πρέπει να προσκοµίζεται πιστοποίηση για το Σύστηµα Ελέγχου Τεχνικής Σκηνής. 

Στο κάθε έργο θα πρέπει το Σ.Ε.Τ.Σ. να οδηγεί τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) µηχανισµούς 
(σταγκόνια κ.λ.π.). Ο έλεγχος και η λειτουργία θα πρέπει να έχουν γίνει κατά DIN 56950-1 
και ως επίπεδο ασφαλείας ορίζεται SIL3.  

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αποδείξουν τα παραπάνω 
προσκοµίζοντας, από επίσηµους πιστοποιηµένους φορείς, το πιστοποιητικό ελέγχου 
συνοδευόµενο από την τελική έκθεση επιθεώρησης κατά DIN 56950-1 όπου θα αναγράφεται 
και ο αριθµός των µηχανισµών. 

Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των διαπιστευµένων 
φορέων από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) ή να είναι πιστοποιηµένος φορέας 
που να συµπεριλαµβάνεται σε κατάλογο αντίστοιχου Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης 
άλλης χώρας της Ευρώπης, η οποία όµως να είναι µέλος του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
«Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη ∆ιαπίστευση» (European Co-operation for Accreditation – 
EA)». 

 

Οι παραπάνω όροι είναι «εξωφθάλµως» φωτογραφικοί και παράνοµοι, αποκλείουν σχεδόν το 
σύνολο των επιχειρήσεων 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και πιθανόν και 7ης τάξης. 

Εκτιµούµε ότι η επί ποινή αποκλεισµού, υποχρέωση προσκόµισης, από επίσηµους 
πιστοποιηµένους φορείς, του πιστοποιητικού ελέγχου συνοδευόµενο από την τελική έκθεση 
επιθεώρησης κατά DIN 56950-1 και ως επίπεδο ασφαλείας ορίζεται SIL3 , για κάθε ένα έργο, 
όπου θα αναγράφεται και ο αριθµός των µηχανισµών , δηµιουργεί υπόνοιες συνθήκης που 
είναι πιθανόν να φωτογραφίζει συγκεκριµένο κατασκευαστή, εξαλείφοντας κατ’αυτόν το 
τρόπο τον ανταγωνισµό που θα µπορούσε να επιτευχθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία.  

Σας καλούµε να διορθώσετε τα επίµαχα σηµεία και να επαναπροκηρύξετε τον διαγωνισµό 
ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 

Με τιµή, 
 
 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 


