
 
ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ (εκπρ. των τάξεων Α1 έως 2η)   

Γραφείο Παρακολούθησης ∆ιαγωνιστικών ∆ιαδικασιών  

 

Θεσσαλονίκη   30/05/2019    

                                                                              ΠΡΟΣ:   ΠΡΟΕ∆ΡΟ  ΣΑΤΕ  & Μέλη  ∆.Σ. 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσθετοι Όροι στη διακήρυξη του ∆ήµου Νέας Σµύρνης του έργου µε τίτλο  
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ο∆ΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΚΡΑΤΗΡΟΣ»                                                                                                                                 
Α/Σ στο ΕΣΗ∆ΗΣ   82773                                                                                                             
Συνολικού προϋπολογισµού  6.500.000,00  Ευρώ                                                                       
Ηµεροµηνία διαγωνισµού Τρίτη 04/06/2019  ώρα 10:00 

                                                                                                                                                                     
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι  
 
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 σε 
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. 
 
Στην προκειµένη περίπτωση, στην διακήρυξη του παραπάνω έργου στο άρθρο 22 
παράγραφος 22.∆ τίθενται όροι πέραν του ΜΕΕΠ  όπως  
22.Δ  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα                                             
●  Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτείται: 
Α. Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατ’ ελάχιστον στελέχωση ενός μηχανικού με  12ετή      
     τουλάχιστον εμπειρία και ενός μηχανικού με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία 
Β.  Για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ κατ’ ελάχιστον στελέχωση ενός μηχανικού με 12ετή            
     τουλάχιστον εμπειρία και ενός μηχανικού με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία 
     Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων (για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ) απαιτούνται κατ’  
     ελάχιστον, για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς που μετέχουν στην ένωση      
     κατ’ ελάχιστον στελέχωση ενός μηχανικού με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία ή δύο  
     μηχανικών με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία ή ενός μηχανικού με 9ετή εμπειρία και δύο  
     μηχανικών με 6ετή εμπειρία 
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις 
διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
          
●  Επίσης απαιτείται εμπειρία σε έργα βιοκλιματικής ανάπλασης αναλόγου 
αντικειμένου με το έργο (ως παρόμοια έργα νοούνται αυτά που περιλαμβάνουν 



συνδυαστικά και σωρευτικά τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 11.3 της 
παρούσας Διακήρυξης, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής) την τελευταία πενταετία (2014‐2018), συνολικού ύψους #5.000.000# 
ευρώ πλέον ΦΠΑ για τις πιστοποιημένες εργασίες, η οποία θα αποδεικνύεται με 
σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας από τις αρμόδιες Διευθύνουσες Υπηρεσίες, όπως αυτές 
που εκδίδουν για το ΜΕΕΠ. 
 
Στο άρθρο 23.1 της ιδίας διακήρυξη του παραπάνω έργου αναιρούνται όλα τα παραπάνω 
του άρθρου 22.∆ µε την συγκεκριµένη διατύπωση: 
 
●  Σημειώνεται  ότι όσες εργοληπτικές  επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
δικαιούνται να αναλάβουν έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του 
δημοπρατούμενου (ήτοι κατέχουν πτυχίο 3ης τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
3ης τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ αν πρόκειται για μεμονωμένη συμμετοχή ή 
κατέχουν πτυχίο 2ης τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και  3ης τάξης και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  αν πρόκειται για Κοινοπραξία), δεν απαιτείται να αποδείξουν την 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ούτε την τεχνική και επαγγελματική τους 
ικανότητα (αφού αυτή καλύπτεται από την σχετική εγγραφή τους στο ΜΕΕΠ ή την 
ενημερότητα πτυχίου) και κατά συνέπεια για αυτούς τους οικονομικούς φορείς δεν 
απαιτείται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) η συμπλήρωση των 
στοιχείων που αφορούν στην Οικονομική  και Χρηματοοικονομική Επάρκεια και στην 
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (παράγραφοι 22.Γ και 22.Δ αντίστοιχα της 
παρούσας Διακήρυξης) 
 
Στο άρθρο 23.6 της ιδίας διακήρυξη του παραπάνω έργου επαναφέρονται όλα τα 
παραπάνω του άρθρου 22.∆ µε την συγκεκριµένη διατύπωση: 
 
●  Επιπλέον απαιτούνται βεβαιώσεις εμπειρίας από τις αρμόδιες Διευθύνουσες 
Υπηρεσίες, όπως αυτές εκδίδουν για το ΜΕΕΠ, που να αποδεικνύουν την εμπειρία των 
οικονομικών φορέων σε έργα βιοκλιματικής ανάπλασης αναλόγου αντικειμένου με το 
έργο (ως παρόμοια έργα νοούνται αυτά που περιλαμβάνουν συνδιαστικά και 
σωρευτικά τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 11.3 της παρούσας 
Διακήρυξης, όπως αυτές αναφέρονται.                  
 
Οι επιπλέον όροι, χωρίς την απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, οι ασάφειες και 
αντιφάσεις  στο τεύχος της διακήρυξης αποκλείουν ή περιορίζουν σηµαντικά τη δυνατότητα 
ισότιµης συµµετοχής και παραβιάζουν τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της διαφάνειας και της 
προστασίας του ανταγωνισµού, δηλαδή θίγονται βασικές αρχές των διαγωνιστικών 
διαδικασιών και ο διαγωνισµός θα πάσχει από ακυρότητα, σύµφωνα µε το νόµο 
 
Ως εκ τούτου θα πρέπει να ακυρωθεί άµεσα ως µη σύννοµη τη διαδικασία και να 
επαναληφθεί ο διαγωνισµός χωρίς τους επιπλέον όρους  τηρώντας τις διατάξεις του Νόµου. 
 

                                                                                                                     Με τιμή    

                                                                                                    ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  



                                                                                                             ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ. ΣΑΤΕ                                          


