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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                   
                  

               
                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 41 222
Πληροφορίες : Χρ. Αντωνίου
ΤΗΛ. : 2413 506 119
fax : 2413 506176

ΠΡΟΣ: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
ΦΕΙΔΙΟΥ 14-16, Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-3836503
ΦΑΞ: 210-3824540

e-mail: info@sate.gr

ΘΕΜΑ: Όροι Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: “ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ – ΟΡΟΦΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ”.
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 36268/05-02-2021 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού 
Α) σας κοινοποιούμε την Τεχνική Περιγραφή του έργου από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν 
πρόκειται για ένα σύνηθες οικοδομικό έργο αλλά για εργασίες στατικής ενίσχυσης που θα 
πραγματοποιηθούν μετέπειτα της δημιουργίας υπογείων προσβάσεων σε αδιαμόρφωτο 
υπόγειο μέσω της προοδευτικής εκσκαφής του επιχώματος των θεμελίων με ήπια μηχανικά 
μέσα χειρός με ταυτόχρονη υποστύλωση της πλάκας δαπέδου της εκκλησίας μέσω 
σωληνωτών ικριωμάτων βαρέως τύπου. Υπενθυμίζεται ότι καθόλη τη διάρκεια των εργασιών 
ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου θα λειτουργεί κανονικά.

Β) η εκπονηθείσα μελέτη στατικής ενίσχυσης και η στατική επάρκεια του κτιρίου στο 
μέλλον στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλή εκτέλεση της εργασίας των 
θυσιαζόμενων εγκιβωτισμένων αγκυρίων που αποτελούν τον πρώτο όρο τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας.

Γ) Η εφαρμογή εκτοξευμένου σκυροδέματος σε υπόγειους χώρους ιδιαίτερα 
περιορισμένων διαστάσεων αποτελεί επίσης μια εξειδικευμένη εργασία με μεγάλη 
επικινδυνότητα και για αυτό αποτελεί το δεύτερο όρο τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας (σημειώνεται ότι ζητείται απλά εμπειρία της συγκεκριμένης εργασίας χωρίς 
αναφορά σε ποσότητα ή προϋπολογισμό εργασιών).

Δ) Έως και τις 08-02-2021 είκοσι δύο (22) οικονομικοί φορείς απέστειλαν σχετική αίτηση 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία – επίσκεψη επί τόπου του έργου, αριθμός που 
αποδεικνύει ότι οι όροι της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ούτε υπερβολικοί 
ούτε καταχρηστικοί είναι.
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Ε) Τέλος σχετικά με την αναφορά σας ότι «Οι πρόσθετοι αυτοί όροι, όπως και οιοσδήποτε 
πρόσθετος όρος, για το συγκεκριμένο σύνηθες οικοδομικό έργο είναι παράνομος…….. δεν 
υπάρχει η απαιτούμενη νομιμοποίηση για την συμπερίληψή τους στο τεύχος διακήρυξης 
του έργου – αφού πρόκειται για κριτήρια καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν γνώμης του 
ΣΔΕ» σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 4 του Ν. 4412/2016:

«Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη 
σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 
διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από 
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν».

Στο άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα αναφέρεται:

β) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει λόγω της φύσης του έργου να διαθέτουν εμπειρία σε 
έργα/εργασίες με αντικείμενο την Ενίσχυση – Αποκατάσταση δομικών στοιχείων από 
Οπλισμένο Σκυρόδεμα σε υπόγειες κατασκευές. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 
να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία (2018-2019-2020 και έως την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας):
(β1) μία τουλάχιστον σύμβαση δημοσίου έργου με εργασίες εφαρμογής συστήματος 
γαλβανικής προστασίας με εγκατεστημένα τουλάχιστον 950 τεμάχια από διακριτά θυσιαζόμενα 
εγκιβωτισμένα ανόδια, πυρήνα ψευδαργύρου ελαχίστου βάρους 60gr, συνδεδεμένα σε σειρά 
με παράλληλη εγκατάσταση 2 (δύο) τουλάχιστον σταθμών παρακολούθησης απόδοσης και 
επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας του εγκατεστημένου συστήματος καθοδικής προστασίας.
(β2) μία τουλάχιστον σύμβαση δημοσίου έργου με εργασίες εφαρμογής εκτοξευμένου 
σκυροδέματος, με τοποθέτηση βλήτρων και στερέωση σιδηρού οπλισμού σε υπόγειους 
χώρους».

Τα παραπάνω κριτήρια πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 75 του Ν. 
4412/2016 που σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 και στο παράρτημα ΧΙΙ 
μέρος ΙΙ, είναι σύννομα και δεν αποτελούν πρόσθετους ειδικούς όρους / απαιτήσεις του 
άρθρου 76 παρ. 2 του Ν.4412/2016 για τους οποίους απαιτείται απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν γνώμης του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Πρόκειται συνεπώς ρητώς για 
στοιχεία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας περί προηγούμενης εμπειρίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
1. Χρονολογικό Αρχείο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Φάκελος έργου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


		2021-02-10T15:10:09+0200




