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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. 03/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. 

Δελφών  

ΦΕΣ.: 1) Το αρ. πρωτ. 36086/29-12-2020 έγγραφο ΣΑΤΕ (αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 26466/30-

12-2020) 

2)Η αρ. 03/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών (ΑΔΑ:Ω5ΣΒΩ9Θ-

ΕΔ7) 

 

 

 ας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ‘2’ σχετική Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Δελφών με 

θέμα: ¨Εξέταση της αρ. πρωτ. 36086/29-12-2020 διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου 

υνδέσμου Σεχνικών Εταιρειών (ΑΣΕ) επί της διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή 

συνθετικού τάπητα στίβου (ΣΑΡΣΑΝ) στο Δημοτικό στάδιο Άμφισσας»¨, την οποία 

μπορείτε να αναζητήσετε στη ‘ΔΙΑΤΓΕΙΑ’.   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 01 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/2021 
  

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά 

Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα 

Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης 

Τηλέφωνο: 2265350062 

FAX: 2265350058 

Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 1ης/05.01.2021 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 

ΘΕΜΑ 3ο (ημερήσιας διάταξης): «Εξέταση της αρ. πρωτ. 36086/29-12-2020 

διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) επί της διακήρυξης 

του έργου: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ΤΑΡΤΑΝ) στο Δημοτικό στάδιο 

Άμφισσας».  

 

 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 05.01.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 

26561/31.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018), όπως 

ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού. 

 Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 

18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και 

των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα συνεδρίαση 

πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 

του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των 

τακτικών μελών και των εισηγητών.   

 

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών 

δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (09) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος   

https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_55-11-03-2020_teyxos_a/
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2. Παναγιωτόπουλος Αθαν., Αντιπρόεδρος   

3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος   

4. Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος   

5. Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος   

6. Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος   

7. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος   

8. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος   

9. Μέγκος Παναγιώτης, Μέλος   

    

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία 

εκτός αυτού είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (03ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη του σώματος την με αρ. πρωτ. 26548/31-12-2020 εισήγησή του, ως αρμόδιου για 

την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του φορέα, Αντιδημάρχου Δελφών, που παρατίθεται 

κάτωθι: 

------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΜΑ: Εξέταση της αρ. πρωτ. 36086/29-12-2020 διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) επί της διακήρυξης του έργου  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ" 

 

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 36086/29-12-2020 έγγραφο ΣΑΤΕ (αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 26466/30-

12-2020) 

 

 

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο του  Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) 

εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία μελών του Συνδέσμου για την πρόβλεψη της παρ. 22.Γ 

της διακήρυξης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία ζητείται από τους 

Οικονομικούς φορείς η πλήρωση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και δει 

μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία ίσο ή μεγαλύτερο του 

ποσού των 150.000,00€, 

 

υποστηρίζεται δε ότι: «Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των Μελών μας ο πρόσθετος αυτός 

όρος δεν έχει την απαιτούμενη νομιμοποίηση για την συμπερίληψη του στο τεύχος 

διακήρυξης του έργου – αφού πρόκειται για κριτήριο καθ΄ υπέρβαση του ισχύοντος ΜΕΕΠ 

και κατά συνέπεια θα πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

κατόπιν γνώμης του ΣΔΕ, ενώ ούτε είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση της άρτιας 

εκτέλεσης του έργου, ούτε συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοποιητικού ανταγωνισμού κατά 

την διαγωνιστική διαδικασία» 

και ζητούν: «Την άμεση απόσυρση της διακήρυξης και την απάλειψη του συγκεκριμένου 

όρου, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικός ανταγωνισμός κατά την διαγωνιστική διαδικασία, 

εις όφελος του δημοσίου συμφέροντος».  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
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1. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΣΑΤΕ, η διαμαρτυρία προέρχεται από μέλη 

του ΣΑΤΕ και αφορά όρο της διακήρυξης του έργου. Όμως στην  Δ.Τ.Υ 

(Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου) δεν έχει κοινοποιηθεί καμία Προδικαστική 

Προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της διακήρυξης αυτής από κανένα 

ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα, που έχοντας έννομο συμφέρον θα μπορούσε, 

στο προβλεπόμενο από τον νόμο και την διακήρυξη χρονικό διάστημα, που πλέον 

έχει λήξει, να την προσβάλει. Επίσης καμία επώνυμη διαμαρτυρία Οικονομικού 

Φορέα δεν έχει υποβληθεί στο Δήμο Δελφών.   

 

2. Ο ισχυρισμός του ΣΑΤΕ ότι, ο τιθέμενος όρος της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν έχει την απαιτούμενη νομιμοποίηση για την 

συμπερίληψη του στο τεύχος διακήρυξης του έργου από τον Υπουργό Υποδομών 

και Μεταφορών κατόπιν γνώμης του ΣΔΕ, είναι αβάσιμος και απαράδεκτα 

προβάλλεται, καθώς ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με το αρ. πρωτ.632/30-1-2018 έγγραφο του έχει ήδη 

απαντήσει από το 2018 σε σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ.   

Ειδικότερα αναφέρουμε τα εξής: 

Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου   

κάτω των ορίων, που έχει εκδώσει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Στο εν λόγω πρότυπο τεύχος στο 

άρθρο 22.Γ δεν τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να θέσει τους 

όρους και τις απαιτήσεις που κρίνει αναγκαίες, σύμφωνα με τους όρους  και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 80 και στο Παράρτημα XII, για να διασφαλίσει ότι οι 

οικονομικοί φορείς διαθέτουν την καταλληλόλητα για να εκτελέσουν προσηκόντως 

την υπό ανάθεση σύμβαση,  χωρίς οι απαιτήσεις αυτές να 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 Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.  

 

Για το θέμα αυτό η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, που εκδίδει τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, στο 

αρ. πρωτ.632/30-1-2018 έγγραφο προς την ΣΑΤΕ αναφέρει τα εξής: «Με τις ως 

άνω νομοθετικές μεταβολές, είναι προφανές ότι ο καθορισμός των κριτηρίων 

επιλογής αποσυνδέεται από την εγγραφή και κατάταξη σε τάξεις του ΜΕΕΠ, 

καθώς οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 75 του ν. 4412/2016, όπως αυτά εξειδικεύονται από την αναθέτουσα 

αρχή στα έγγραφα της εκάστοτε υπό ανάθεση σύμβασης, μπορεί να συμμετέχει, 

ανεξάρτητα από την εγγραφή και κατάταξή του σε συγκεκριμένες τάξεις του 

ΜΕΕΠ, εφόσον αποδείξει ότι πληροί εν προκειμένω τις τιθέμενες από την 

αναθέτουσα αρχή απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με την υπ΄ αριθμ. 127/2017 (Β' 4534), απόφαση της 

Αρχής, εκδόθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη 

σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων, τα 

οποία αποτελούν προσαρμογή, μεταξύ άλλων, και στις ανωτέρω νομοθετικές 
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διατάξεις. Στα εν λόγω τεύχη και ειδικότερα στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ αυτών, δεν 

τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, διότι, όπως 

προαναφέρθηκε, με βάση τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 75 και 76 του ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή είναι αυτή που θέτει τις 

απαιτήσεις που κρίνει αναγκαίες, για να διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί φορείς 

διαθέτουν την καταλληλόλητα για να εκτελέσουν προσηκόντως την υπό ανάθεση 

σύμβαση. 

Κατά συνέπεια, εφόσον τα κριτήρια επιλογής που εισάγονται στη διακήρυξη από 

την αναθέτουσα αρχή, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 75 

του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 και στο 

Παράρτημα XII , είναι καταρχάς 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 ΓΓΥ2». 

 

3. Στο έγγραφο του ΣΑΤΕ εκφράζεται η άποψη ότι η ζητούμενη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια δεν είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της άρτιας 

εκτέλεσης του έργου, ούτε συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοποιητικού 

ανταγωνισμού κατά την διαγωνιστική διαδικασία. 

Η απαίτηση αυτή τέθηκε στην διακήρυξη του έργου, κατόπιν έγγραφης σύστασης 

της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από το 

οποίο χρηματοδοτείται το έργο και αφού η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έκρινε ότι 

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου, καθώς πάνω 

από το 70% του προϋπολογισμού του έργου αφορά σε προμήθεια υλικών προς 

ενσωμάτωση (αδρανή υλικά, ασφαλτόμιγμα, συνθετικός τάπητας κ.λ.π.), 

προμήθειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ανάδοχος άμεσα με την έναρξη 

των εργασιών του έργου και θα πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα για να 

τις πράξει.  

Τέλος, η απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ουδόλως 

εμπόδισε την ανάπτυξη ικανοποιητικού ανταγωνισμού, καθώς  στην δημοπρασία 

του έργου συμμετέχουν εννέα (9) Οικονομικοί Φορείς, αριθμός πολύ 

ικανοποιητικός, αν λάβουμε υπόψη ότι τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία  

σε καμία δημοπρασία έργου του Δήμου Δελφών δεν έχει συμμετάσχει τόσος 

μεγάλος αριθμός Οικονομικών Φορέων.      

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, κρίνουμε ότι η εξεταζόμενη διαμαρτυρία του ΣΑΤΕ είναι 

αβάσιμη, καθώς ο τιθέμενος όρος «οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας» στην 

διακήρυξη του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» είναι σύμφωνος με την σχετική νομοθεσία και αναγκαίος για την 

διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου, είναι δε και απαράδεκτη, καθώς το θέμα 

που θίγει έχει ήδη απαντηθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, που είναι καθ΄ύλην αρμόδια στα 

θέματα που αφορούν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων (που η ίδια έχει εκδώσει) και δεν 

υφίσταται λόγος  απόσυρσης της διακήρυξης ή απάλειψη του τιθέμενου όρου 

«οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας» της διακήρυξης του έργου. 
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Συνημμένα: 

1. Το αρ. πρωτ. 36086/29-12-2020 έγγραφο ΣΑΤΕ 

2. Το αρ. πρωτ. 632/30-1-2018 έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  

------------------------------------------------------------------------------- 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε 

αυτή διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής:  

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Κρίνει την εξεταζόμενη διαμαρτυρία του ΣΑΤΕ ως: 

1. Αβάσιμη, καθώς ο τιθέμενος όρος «οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας» 

στην διακήρυξη του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» είναι σύμφωνος με την σχετική νομοθεσία και αναγκαίος 

για την διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου, και 

2. Απαράδεκτη, καθώς το θέμα που θίγει έχει ήδη απαντηθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, που 

είναι καθ΄ ύλην αρμόδια στα θέματα που αφορούν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων (που 

η ίδια έχει εκδώσει) και δεν υφίσταται λόγος απόσυρσης της διακήρυξης ή απάλειψη του 

τιθέμενου όρου «οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας» της διακήρυξης του 

έργου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/05.01.2021. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
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