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       Προς Την 
       Περιφέρεια Θεσσαλίας 
       Υπόψη 

- Περιφερειάρχη  
- ∆νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λάρισας 

 
 
ΘΕΜΑ: Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου: «Στατική 
ενίσχυση δαπέδου ισογείου – οροφής υπογείου Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου 
Μητρόπολης Λαρίσης - Τυρνάβου» (Π.Υ. 1.241.935,48€ πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Κύριοι,  
 
Κατόπιν οχλήσεων εταιρειών-µελών πληροφορηθήκαµε ότι στην εν θέµατι διακήρυξη 
έχουν περιληφθεί, µεταξύ άλλων, οι κάτωθι όροι: 
 
«22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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.» 
 
Οι πρόσθετοι αυτοί όροι, όπως και οιοσδήποτε πρόσθετος όρος, για το συγκεκριµένο 
σύνηθες οικοδοµικό έργο είναι παράνοµος αφού:  
 
- πρόσθετη τεχνική εµπειρία µπορεί να ζητείται µόνο από εργοληπτικές επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν είναι καταταγµένες σε τάξη της κατηγορίας των οικοδοµικών που της 
παρέχει εκ της κατατάξεως και µόνο πιστοποίηση τεχνικής ικανότητας για την 
εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. 

-  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 Σ∆Ε.  
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Περαιτέρω, όπως σηµειώνουν οι εταιρείες µέλη µας οι πρόσθετοι αυτοί όροι, που τέθηκαν 
παρανόµως στην διακήρυξη, δεν είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης 
του έργου, είναι υπερβολικοί για ένα σύνηθες οικοδοµικό έργο όπως το εν θέµατι έργο και 
στερούν αναίτια τη δυνατότητα συµµετοχής σε πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων 
πλήττοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον υγιή ανταγωνισµό.  
 
Κατόπιν αυτών οι όροι είναι υπερβολικοί και καταχρηστικοί, που βάλουν κατά της αρχής 
της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης, και κατά συνέπεια ζητάµε την άµεση 
απόσυρση της διακήρυξης και την απάλειψη των µη σύννοµων όρων, ώστε να επιτευχθεί 
ουσιαστικός ανταγωνισµός κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, εις όφελος του δηµοσίου 
συµφέροντος. 
 

 
Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ          ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 


