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Έντονη διαµαρτυρία ΣΑΤΕ για «φωτογραφική» προκήρυξη σε έργο 

Ο ΣΑΤΕ κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη, όσον αφορά στην απαίτηση συνεργασίας µε 
συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 
40 χιλιοµέτρων - σε ευθεία γραµµή - από την πλατεία Συντάγµατος!  

12 Νοεµβρίου 2018  

Την άµεση απόσυρση διακήρυξης διαγωνισµού για έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Αττικής ζητά µε επιστολή του προς την Περιφέρεια ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Τεχνικών Εταιριών.  

Ο ΣΑΤΕ κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη, όσον αφορά στην απαίτηση συνεργασίας µε 
συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 
40 χιλιοµέτρων - σε ευθεία γραµµή - από την πλατεία Συντάγµατος!  

Όπως αναφέρει ο ΣΑΤΕ στην επιστολή του:  

Κύριοι, 

∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα για τον τρόπο δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου, ειδικότερα δε για τους 
µη εγκεκριµένους πρόσθετους όρους της παραγράφου 24.2, και κυρίως, για την απαίτηση 
συνεργασίας µε συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση 
µεγαλύτερη των 40 χιλιοµέτρων - σε ευθεία γραµµή - από την πλατεία Συντάγµατος!! 

Κατ’ αρχήν οφείλατε να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ, 
δηλαδή, πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, 
πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός και λοιπά, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε. Ειδικά η ∆ιεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και 
για έναν επιπλέον λόγο καθόσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισµοί έργων σας µετά από αποφάσεις 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Βλ. αποφάσεις 418/2018 και 613/2018 της 
Α.Ε.Π.Π.). 

Πέραν του τυπικού θέµατος, η ουσία είναι ότι: 

α) Η συγκεκριµένη απαίτηση είναι απολύτως φωτογραφική αφού επιτρέπει την προµήθεια 
ασφαλτικών µόνο σε απολύτως περιορισµένο αριθµό συγκροτηµάτων παραγωγής 
ασφαλτοσκυροδέµατος, αποκλείοντας πολλά γειτονικά συγκροτήµατα που ενδεχοµένως να 
βρίσκονται και πιο κοντά σε συγκεκριµένα τµήµατα του έργου (π.χ. Θήβα, Κόρινθο, Χαλκίδα ή και 
εντός Αττικής). 

β) Αποκλείεται µεγάλος αριθµός κινητών συγκροτηµάτων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα και 
τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας προµηθεύοντας υλικό σε έργα εθνικής οδοποιϊας. 

Επιπλέον οι µηχανικοί που συνέταξαν ή υπέγραψαν ή ενέκριναν την συγκεκριµένη διακήρυξη 
πρέπει να ενηµερωθούν ότι: 

α) Στην αγορά κυκλοφορούν φορτηγά µεταφοράς του υλικού µε θερµαινόµενο χώρο 
φόρτωσης ούτως ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα διάστρωσης υλικού ακατάλληλης 
θερµοκρασίας, ακόµα και αν το συγκρότηµα βρίσκεται 70 ή και παραπάνω χιλιόµετρα από τον 
χώρο διάστρωσης. 

β) Οι ασφαλτοστρώσεις σε πολλές περιοχές της Χώρας γίνονται µε υλικό που µεταφέρεται από 
πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις ενώ στα νησιά πολλές φορές µεταφέρεται ασφαλτικό υλικό µε ferry 
boat. 
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γ) Πάρα πολλές πόλεις και περιοχές της Χώρας δεν διαθέτουν ασφαλτικό συγκρότηµα ούτε στα 70 
ή 100 χιλιόµετρα. Αυτές θα µείνουν χωρίς ασφαλτοστρωµένους δρόµους; 

Και για να σοβαρευτούµε, το ουσιώδες µέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα 
συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων είναι η 
συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο 
προγραµµατισµός ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ηµέρες που δεν υπάρχει µεγάλη κυκλοφορία 
(όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις). 

Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία µας προξένησαν οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Καραµάνου 
ότι µε τον ίδιο τρόπο θα δηµοπρατηθούν συνολικά πέντε διαγωνισµοί ύψους 88 εκ. €. 

Σας καλούµε να αποσύρετε άµεσα τη διακήρυξη και να δηµοπρατήσετε νόµιµα το έργο. Επίσης σας 
καλούµε να µην επαναλάβετε τις ίδιες παρατυπίες σε επόµενες διακηρύξεις». 

Περιφέρεια Αττικής: Με τον υγιή ανταγωνισµό ή µε την προχειρότητα; 

Αναφορικά µε τα παραπάνω ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών Χρήστος Καραµάνος επισήµανε τα 
εξής: 

«Η Περιφέρεια Αττικής σταθερά προωθεί ένα µεγάλο Τεχνικό Πρόγραµµα µε 327 έργα συµβατικού 
κόστους 383 εκατοµµύριων ευρώ, µε έµφαση στην κάλυψη των ελλείψεων δεκαετιών στις 
υποδοµές της Αττικής αλλά και την ποιοτική εκτέλεση των έργων και τη διασφάλιση του δηµοσίου 
συµφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό προωθεί στον τοµέα της Οδικής Ασφάλειας, που επί δεκαετίες δεν αποτέλεσε 
προτεραιότητα για καµία από τις Αρχές αυτού του τόπου, ένα µεγάλο πρόγραµµα 5 διαγωνισµών 
συνολικού προϋπολογισµού 88 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό συµβαίνει για πρώτη φορά στην 
Αττική. 

Ήδη δηµοσιεύθηκε η ∆ιακήρυξη του πρώτου διαγωνισµού ύψους 15 εκατοµµυρίων ευρώ και 
σύντοµα ακολουθούν και οι υπόλοιποι. 

Στους διαγωνισµούς αυτούς περιλαµβάνονται οι αναγκαίοι όροι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται 
ποιοτικά και να σταµατήσουν επιτέλους τα φαινόµενα των κακοτεχνιών, που πολλές φορές 
συµβαίνουν µόλις µικρό χρονικό διάστηµα µετά την εκτέλεση των έργων. Στους όρους, λοιπόν, 
του διαγωνισµού περιλαµβάνεται α) η απαίτηση να είναι διαθέσιµα τα µηχανήµατα για την 
εκτέλεση των έργων β) το ασφαλτικό συγκρότηµα να διαθέτει όλα τα σύγχρονα πιστοποιητικά 
ποιότητας και επίσης να βρίσκεται σε απόσταση τέτοια που ο χρόνος µεταφοράς να µην επηρεάζει 
την ποιότητα του ασφαλτικού υλικού. 

Σηµειώνεται ότι ο συγκεκριµένος όρος, που αφορά απόσταση 40 χιλιοµέτρων σε ευθεία γραµµή 
(και όχι σε διαδροµή δρόµου) καλύπτει όλη την Αττική και τµήµατα των γειτονικών Νοµών. Είναι 
κατανοητό ότι µεγαλύτερος χρόνος µεταφοράς βλάπτει την ποιότητα του ασφαλτικού υλικού. 
Μάλιστα στην περιοχή της Αττικής υπάρχουν πάνω από έξι (6) τέτοια συγκροτήµατα, µε τα οποία 
µπορούν να συνεργασθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ενδιαφερόµενοι να συµµετέχουν στον διαγωνισµό, 
είτε 10 είναι αυτοί είτε 20 είτε 30. 

Προφανώς, λοιπόν, δεν υφίσταται κανένας περιορισµός του ανταγωνισµού, αντίθετα τίθενται 
κανόνες και εχέγγυα ποιότητας, δηλαδή διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού – κι αυτό 
προφανώς στεναχωρεί όσους θήτευσαν στις παρελθούσες δεκαετίες της προχειρότητας και της 
αδιαφορίας για τις κοινωνικές ανάγκες. 

Συµπερασµατικά, στους διαγωνισµούς της Περιφέρειας Αττικής δεν υπάρχουν προβληµατικοί όροι. 



www.euro2day.gr www.sate.gr 

Όσοι λοιπόν αδιαφόρησαν για τα θέµατα της οδικής ασφάλειας, όσοι έβγαλαν κατά κόρον 
διαγωνισµούς µε σύστηµα ‘Μελέτη-Κατασκευή’ και απέκλειαν πλειάδα διαγωνιζοµένων, ας µην 
προσπαθούν να διαγράψουν το παρελθόν τους µε fakenews». 

Να σηµειωθεί ότι από κύκλους της Περιφέρειας Αττικής επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο Υποδοµών 
και Μεταφορών (∆ΙΑΥΓΕΙΑ Α∆Α 7ΤΥΤ465ΧΘΞ-1ΣΓ) έχει εκδώσει σχετική Απόφαση, όπου 
εγκρίνεται ο όρος αυτός, µε αφορµή διακήρυξη ασφαλτικών εργασιών στο ∆ήµο 
Αλεξανδρούπολης. Επί λέξει αναφέρεται: «συγκρότηµα παραγωγής, εµπορίας και διάθεσης 
ασφαλτικού σκυροδέµατος σε απόσταση έως 40 χλµ από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής». Το 
ίδιο ακριβώς έχει και η ∆ιακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Αττικής. 
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ΣΑΤΕ: Ζητά επαναδηµοπράτηση έργου της Περιφέρειας Αττικής και µιλά για παρατυπίες 

∆ευτέρα, 12 Νοέµβριος 2018  

Την έντονη διαµαρτυρία του προς την Περιφέρεια Αττικής εξέφρασε µε επιστολή του ο ΣΑΤΕ 
µιλώντας για παρατυπίες όσον αφορά την παραγωγή ασφαλτοσκυροδέµατος. Όπως αναφέρεται για 
πολλούς λόγους η συγκεκριµένη απαίτηση παρεκκλίνει από τις επίσηµες ντιρεκτίβες ενώ έχει 
καταρριφθεί και σε άλλους αντίστοιχους διαγωνισµούς. Μάλιστα στο τέλος της επιστολής ο ΣΑΤΕ 
καλεί σε έντονο ύφος την Περιφέρεια να επαναδηµοπρατήσει το έργο και να µην επαναλάβει τον 
ίδιο όρο και σε επόµενους διαγωνισµούς εκφράζοντας µάλιστα και την ανησυχία της. Στο σύνολο 
της η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω: 

"∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα για τον τρόπο δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου, ειδικότερα δε για 
τους µη εγκεκριµένους πρόσθετους όρους της παραγράφου 24.2, και κυρίως, για την απαίτηση 
συνεργασίας µε συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση 
µεγαλύτερη των 40 χιλιοµέτρων - σε ευθεία γραµµή - από την πλατεία Συντάγµατος!! 

Κατ’ αρχήν οφείλατε να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ, 
δηλαδή, πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, 
πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός και λοιπά, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών 
& Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε. Ειδικά η ∆ιεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν 
επιπλέον λόγο καθόσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισµοί έργων σας µετά από αποφάσεις της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Βλ. αποφάσεις 418/2018 και 613/2018 της 
Α.Ε.Π.Π.). 

Πέραν του τυπικού θέµατος, η ουσία είναι ότι: 
α) Η συγκεκριµένη απαίτηση είναι απολύτως φωτογραφική αφού επιτρέπει την προµήθεια 
ασφαλτικών µόνο σε απολύτως περιορισµένο αριθµό συγκροτηµάτων παραγωγής 
ασφαλτοσκυροδέµατος, αποκλείοντας πολλά γειτονικά συγκροτήµατα που ενδεχοµένως να 
βρίσκονται και πιο κοντά σε συγκεκριµένα τµήµατα του έργου (π.χ. Θήβα, Κόρινθο, Χαλκίδα ή και 
εντός Αττικής). 

β) Αποκλείεται µεγάλος αριθµός κινητών συγκροτηµάτων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα και 
τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας προµηθεύοντας υλικό σε έργα εθνικής 
οδοποιϊας. 

Επιπλέον οι µηχανικοί που συνέταξαν ή υπέγραψαν ή ενέκριναν την συγκεκριµένη διακήρυξη 
πρέπει να ενηµερωθούν ότι: 
α) Στην αγορά κυκλοφορούν φορτηγά µεταφοράς του υλικού µε θερµαινόµενο χώρο φόρτωσης 
ούτως ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα διάστρωσης υλικού ακατάλληλης θερµοκρασίας, 
ακόµα και αν το συγκρότηµα βρίσκεται 70 ή και παραπάνω χιλιόµετρα από τον χώρο διάστρωσης. 
β) Οι ασφαλτοστρώσεις σε πολλές περιοχές της Χώρας γίνονται µε υλικό που µεταφέρεται από 
πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις ενώ στα νησιά πολλές φορές µεταφέρεται ασφαλτικό υλικό µε ferry 
boat. 
γ) Πάρα πολλές πόλεις και περιοχές της Χώρας δεν διαθέτουν ασφαλτικό συγκρότηµα ούτε στα 70 
ή 100 χιλιόµετρα. Αυτές θα µείνουν χωρίς ασφαλτοστρωµένους δρόµους; 

Και για να σοβαρευτούµε, το ουσιώδες µέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα 
συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων 
είναι η συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο 
προγραµµατισµός ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ηµέρες που δεν υπάρχει µεγάλη κυκλοφορία 
(όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις). 

Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία µας προξένησαν οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ.Καραµάνου ότι 
µε τον ίδιο τρόπο θα δηµοπρατηθούν συνολικά πέντε διαγωνισµοί ύψους 88εκ. €. 

Σας καλούµε να αποσύρετε άµεσα τη διακήρυξη και να δηµοπρατήσετε νόµιµα το έργο. Επίσης σας 
καλούµε να µην επαναλάβετε τις ίδιες παρατυπίες σε επόµενες διακηρύξεις". 
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Έντονη διαµαρτυρία ΣΑΤΕ για «φωτογραφική» προκήρυξη σε έργο 

12/11/2018 

Την άµεση απόσυρση διακήρυξης διαγωνισµού για έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Αττικής ζητά µε επιστολή του προς την Περιφέρεια ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Τεχνικών Εταιριών. 

Ο ΣΑΤΕ κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη, όσον αφορά στην απαίτηση συνεργασίας µε 
συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 
40 χιλιοµέτρων - σε ευθεία γραµµή - από την πλατεία Συντάγµατος! 

Οπως αναφέρει ο ΣΑΤΕ στην επιστολή του: 

Κύριοι, 

∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα για τον τρόπο δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου, ειδικότερα δε για τους 
µη εγκεκριµένους πρόσθετους όρους της παραγράφου 24.2, και κυρίως, για την απαίτηση 
συνεργασίας µε συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση 
µεγαλύτερη των 40 χιλιοµέτρων - σε ευθεία γραµµή - από την πλατεία Συντάγµατος!! 

Κατ' αρχήν οφείλατε να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ' υπέρβαση του ΜΕΕΠ, 
δηλαδή, πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, 
πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός και λοιπά, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών 
& Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε. Ειδικά η ∆ιεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν 
επιπλέον λόγο καθόσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισµοί έργων σας µετά από αποφάσεις της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Βλ. αποφάσεις 418/2018 και 613/2018 της 
Α.Ε.Π.Π.). 

Πέραν του τυπικού θέµατος, η ουσία είναι ότι: 

α) Η συγκεκριµένη απαίτηση είναι απολύτως φωτογραφική αφού επιτρέπει την προµήθεια 
ασφαλτικών µόνο σε απολύτως περιορισµένο αριθµό συγκροτηµάτων παραγωγής 
ασφαλτοσκυροδέµατος, αποκλείοντας πολλά γειτονικά συγκροτήµατα που ενδεχοµένως να 
βρίσκονται και πιο κοντά σε συγκεκριµένα τµήµατα του έργου (π.χ. Θήβα, Κόρινθο, Χαλκίδα ή και 
εντός Αττικής). 

β) Αποκλείεται µεγάλος αριθµός κινητών συγκροτηµάτων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα και 
τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας προµηθεύοντας υλικό σε έργα εθνικής οδοποιϊας. 

Επιπλέον οι µηχανικοί που συνέταξαν ή υπέγραψαν ή ενέκριναν την συγκεκριµένη διακήρυξη 
πρέπει να ενηµερωθούν ότι: 

α) Στην αγορά κυκλοφορούν φορτηγά µεταφοράς του υλικού µε θερµαινόµενο χώρο φόρτωσης 
ούτως ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα διάστρωσης υλικού ακατάλληλης θερµοκρασίας, 
ακόµα και αν το συγκρότηµα βρίσκεται 70 ή και παραπάνω χιλιόµετρα από τον χώρο διάστρωσης. 

β) Οι ασφαλτοστρώσεις σε πολλές περιοχές της Χώρας γίνονται µε υλικό που µεταφέρεται από 
πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις ενώ στα νησιά πολλές φορές µεταφέρεται ασφαλτικό υλικό µε ferry 
boat. 

γ) Πάρα πολλές πόλεις και περιοχές της Χώρας δεν διαθέτουν ασφαλτικό συγκρότηµα ούτε στα 70 
ή 100 χιλιόµετρα. Αυτές θα µείνουν χωρίς ασφαλτοστρωµένους δρόµους; 

Και για να σοβαρευτούµε, το ουσιώδες µέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα 
συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων είναι η 
συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο προγραµµατισµός 
ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ηµέρες που δεν υπάρχει µεγάλη κυκλοφορία (όπως γίνεται σχεδόν 
σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις). 



www.b2green.gr www.sate.gr 

Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία µας προξένησαν οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Καραµάνου 
ότι µε τον ίδιο τρόπο θα δηµοπρατηθούν συνολικά πέντε διαγωνισµοί ύψους 88 εκ. €. 

Σας καλούµε να αποσύρετε άµεσα τη διακήρυξη και να δηµοπρατήσετε νόµιµα το έργο. Επίσης σας 
καλούµε να µην επαναλάβετε τις ίδιες παρατυπίες σε επόµενες διακηρύξεις». 
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Νοέµβριος 12, 2018  

Την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού της Περιφέρειας Αττικής για την 
συντήρηση του αστικού οδικού δικτύου ζητά ο ΣΑΤΕ 

Την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού της Περιφέρειας Αττικής για την συντήρηση 
του αστικού οδικού δικτύου ζητά ο ΣΑΤΕ, καταγγέλλοντας την Περιφέρεια για φωτογραφικό όρο 
στην προκήρυξη του διαγωνισµού. 

Η επιστολή του ΣΑΤΕ στην Περιφέρεια Αττικής 

Κύριοι, 

∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα για τον τρόπο δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου, ειδικότερα δε για τους 
µη εγκεκριµένους πρόσθετους όρους της παραγράφου 24.2, και κυρίως, για την απαίτηση 
συνεργασίας µε συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση 
µεγαλύτερη των 40 χιλιοµέτρων – σε ευθεία γραµµή – από την πλατεία Συντάγµατος. 

Κατ’ αρχήν οφείλατε να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ, 
δηλαδή, πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, 
πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός και λοιπά, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών 
& Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε. 

Ειδικά η ∆ιεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν επιπλέον λόγο καθόσον έχουν ήδη 
ακυρωθεί διαγωνισµοί έργων σας µετά από αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Βλ. αποφάσεις 418/2018 και 613/2018 της Α.Ε.Π.Π.). 

Πέραν του τυπικού θέµατος, η ουσία είναι ότι: 

α) Η συγκεκριµένη απαίτηση είναι απολύτως φωτογραφική αφού επιτρέπει την προµήθεια 
ασφαλτικών µόνο σε απολύτως περιορισµένο αριθµό συγκροτηµάτων παραγωγής  
ασφαλτοσκυροδέµατος, αποκλείοντας πολλά γειτονικά συγκροτήµατα που ενδεχοµένως να 
βρίσκονται και πιο κοντά σε συγκεκριµένα τµήµατα του έργου (π.χ. Θήβα, Κόρινθο, Χαλκίδα ή και 
εντός Αττικής). 

β) Αποκλείεται µεγάλος αριθµός κινητών συγκροτηµάτων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα και 
τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας προµηθεύοντας υλικό σε έργα εθνικής οδοποιϊας. 

Επιπλέον οι µηχανικοί που συνέταξαν ή υπέγραψαν ή ενέκριναν την συγκεκριµένη διακήρυξη 
πρέπει να ενηµερωθούν ότι: 

α) Στην αγορά κυκλοφορούν φορτηγά µεταφοράς του υλικού µε θερµαινόµενο χώρο φόρτωσης 
ούτως ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα διάστρωσης υλικού ακατάλληλης θερµοκρασίας, 
ακόµα και αν το συγκρότηµα βρίσκεται 70 ή και παραπάνω χιλιόµετρα από τον χώρο διάστρωσης. 

β) Οι ασφαλτοστρώσεις σε πολλές περιοχές της Χώρας γίνονται µε υλικό που µεταφέρεται από 
πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις ενώ στα νησιά πολλές φορές µεταφέρεται ασφαλτικό υλικό µε ferry 
boat. 

 








