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Π Ρ Ο Σ    
∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

                                                                        Υπόψη 
i) ∆ηµάρχου 
κ. Απόστολου Καλογιάννη 
ii)  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

         
        ΑΝΑΚ.:  Α) Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών  

       Υπόψη  
i) Υφυπουργού Υποδοµών  
κ. Γεωργίου Καραγιάννη 
ii) Γενικής Γραµµατέα Υποδοµών  
κας Μαρίας Έλλης Γεράρδη 
 
Β) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων - ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
Υπόψη 
∆/νσης Ελέγχου 

 
ΚΟΙΝ.: Α) Οµάδα Εργασίας / Απόφαση Γ.Γ.Υ µε 

Α.Π. 74177/22.03.2021 περί ενιαίας 
εφαρµογής των διατάξεων του ν. 
4412/2016 (Α’ 147) ως ισχύει  

 
 Β) Περιφέρεια Θεσσαλίας 

       
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση του διαγωνισµού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ » (Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ:190540). 
 
Κύριοι,  
 
Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσµου διαµαρτυρήθηκαν έντονα για την διακήρυξη του εν θέµατι 
διαγωνισµού στην οποία µεταξύ άλλων προβλέπονται, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, 
τα εξής:  
 
«22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 (γ) Επιπλέον, και προκειµένου να είναι σαφές ότι οι οικονοµικοί φορείς έχουν επαρκή 
οικονoµικά µέσα για να εκτελέσουν την σύµβαση, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να 
διαθέτουν/παρέχουν πληροφορίες για τα παρακάτω οικονοµικά µεγέθη : 
i. Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2018-2019-2020 ίσο τουλάχιστον µε τον προ-
ϋπολογισµό του δηµοπρατούµενου έργου (χωρίς ΦΠΑ). 
ii. Τρεις (3) κερδοφόρες ετήσιες χρήσεις (προ φόρων) στα αποτελέσµατα χρήσης για τα έτη 
2018-2019-2020. 
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iii. Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων σε ισχύ , τουλάχιστον 3.000.000,00€, η 
οποία να καλύπτει εν γένει την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του 
οικονοµικού φορέα. 
 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(β) Επιπλέον, και προκειµένου να είναι σαφές ότι οι οικονοµικοί φορείς έχουν την 
απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης 
(που αφορά οδούς στο κέντρο της πόλης µε µεγάλη κυκλοφορία, πληθυσµιακή πυκνότητα 
και επιβαρυµένες χρήσεις γης) θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία 
πενταετία (2017-2018-2019-2020-2021) ή να έχουν σε εξέλιξη, έργα αστικής ανάπλασης 
(ανακατασκευή οδών εντός σχεδίου πόλης και κατοικηµένων περιοχών µε την εκτέλεση 
αντίστοιχων οµάδων εργασιών µε την παρούσα σύµβαση) µε αξία προυπολογισµού 
(αθροιστικά) ίση ή µεγαλύτερη µε τον προϋπολογισµό µελέτης του προς δηµοπράτηση 
έργου». 
  
Σύµφωνα µε τις διαµαρτυρίες των Μελών µας, οι πρόσθετοι αυτοί όροι:  
- είναι υπερβολικοί και καταχρηστικοί για ένα έργο όπως το εν θέµατι, 
-         δεν είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου, 
- στερούν αναίτια τη δυνατότητα συµµετοχής στο µεγαλύτερο ποσοστό των ικανών 

εργοληπτικών επιχειρήσεων πλήττοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον υγιή 
ανταγωνισµό.  

-  δεν έχουν την 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. 

   
Με δεδοµένα τα ανωτέρω η εν θέµατι διακήρυξη, όπως έχει σήµερα, είναι αντίθετη µε τις 
αρχές της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης, και κατά συνέπεια ζητάµε την άµεση 
απόσυρση και την τροποποίησή της µε 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      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ 

 

 
    


