
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e  
Τ  +30  210  3301814 /5  Τ  +30  210  3836503  F  +30  210  3824540  E  i n f o@sa t e . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

Αριθµ. Πρωτ.:  35294        Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020 

 

    

       Π Ρ Ο Σ    
       Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - 
       ∆/νση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου 

        

 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη του έργου: «Επέκταση και αναβάθµιση του ηλεκτροφωτισµού 
επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Κω». 

 

Κύριοι,  

Κατόπιν οχλήσεων εταιρειών-µελών του Συνδέσµου, πληροφορηθήκαµε ότι στο άρθρο 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα της εν θέµατι διακήρυξης έχει περιληφθεί ο 
όρος γ. στον οποίο προβλέπεται ότι: 

«γ) Οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν κατασκευάσει κατά την 

τελευταία 5ετία, ένα τουλάχιστον παρόµοιο έργο. Ως παρόµοιο έργο/έργα, νοείται : 

i) Έργο µε τοποθέτηση – εγκατάσταση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισµού, ποσότητας τουλάχιστον ίση 

µε το µισό (1/2) της συνολικής ποσότητας των σχετικών ιστών του δηµοπρατούµενου έργου και 

ii) Έργο µε τοποθέτηση – εγκατάσταση Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων (Σ.Α.Ο.) , συνολικού 

µήκους τουλάχιστον ίσου µε το µισό (1/2) του συνολικού µήκους των Σ.Α.Ο. του δηµοπρατούµενου 

έργου 

Η επαγγελµατική επάρκεια µπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης 

/σύµπραξης/κοινοπραξίας είτε από ένα µόνο µέλος». 

 

Το πώς αποδεικνύονται τα ως άνω προκύπτει από το άρθρο 23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής 
και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆, σύµφωνα µε το οποίο: 

«.................. 

δ) Προς απόδειξη απαιτούµενης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της παρ.22.∆.γ., οι 

οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης (σύµβαση, έκθεση 

περαίωσης, τελική επιµέτρηση) από ∆ηµόσιους φορείς που θα αποδεικνύουν την απαιτούµενη 

εµπειρία κατά την τελευταία 5ετία. Η επιτροπή διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει/ 

διερευνήσει και να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των αναγραφόµενων στοιχείων. Τα κριτήρια της υπόψη 

παρ.22.∆.γ. ήτοι : 

i) Έργο µε τοποθέτηση – εγκατάσταση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισµού, ποσότητας τουλάχιστον ίση 

µε το µισό (1/2) της συνολικής ποσότητας των σχετικών ιστών του δηµοπρατούµενου έργου 

και 

ii) Έργο µε τοποθέτηση – εγκατάσταση Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων (Σ.Α.Ο.) , συνολικού 

µήκους τουλάχιστον ίσου µε το µισό (1/2) του συνολικού µήκους των Σ.Α.Ο. του δηµοπρατούµενου 
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έργου. 

∆ύναται η ως άνω εγκατάσταση των ιστών και η τοποθέτηση των Σ.Α.Ο. να έχουν συνολικά 

εκτελεστεί στα πλαίσια ενός έργου ή να έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια δύο διαφορετικών έργων». 

 

Οι άνω όροι οδηγούν σε υπέρµετρο περιορισµό του ανταγωνισµού, αναίτια καθώς µηδαµινά 
δηµόσια έργα της τελευταίας 5ετίας περιλαµβάνουν προµήθεια και εγκατάσταση 705 
τεµαχίων ιστών οδοφωτισµού, σε µια µόνο εργολαβία, ή 2 αθροιστικά εργολαβίες 
των 353 ιστών η καθεµία. 

 

Επιπροσθέτως, διερωτώµαστε το λόγο για τον οποίο η εµπειρία εγκατάστασης ιστών και 
στηθαίων άνω των 2 εργολαβιών εντός 5ετίας, δεν λαµβάνεται υπόψη συγκεντρωτικά, 
όπως κατά  τη γνώµη µας θα έπρεπε.  

 

Τέλος δεν αντιλαµβανόµαστε γιατί δεν λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία τρεχόντων έργων, 
όπου έχουν εγκατασταθεί ιστοί οδοφωτισµού και έχουν συµπεριληφθεί σε εγκεκριµένες 
πιστοποιήσεις, αλλά δεν έχει περαιωθεί συνολικά το εν λόγω έργο. 

 

Εν πάσει περιπτώσει τα έργα οδικού ηλεκτροφωτισµού, είναι συνήθη ηλεκτροµηχανολογικά 
έργα και έτσι αντιµετωπίζονται από το ελληνικό δηµόσιο επί δεκαετίες. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούµε να διορθώσετε τη διακήρυξη και να 
επαναδηµοπρατήσετε το έργο, ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν περισσότερες εταιρείες. 

 

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

 
 


