
 
 
Αριθ. Πρωτ.2791       Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014 
Προς 
Το Δήμαρχο  Αλίμου 
κ. Ανδρέα Κονδύλη 
 
Κοινοποίηση : 
- Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα 

- Περιφερειάρχη Αττικής 

κα  Ρένα Δούρου 

 
 
Θέμα : Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου  με τίτλο «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου» με   
ημερομηνία διεξαγωγής  την 25/11/2014. 
 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
  

ας  γνωρίζουμε ότι  μέλη της Ένωσης μας που προμηθεύτηκαν τη διακήρυξη 
του ανωτέρω διαγωνισμού προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτόν διαμαρτύρονται, 
γιατί στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 του Σιμολογίου Μελέτης,  
περιλαμβάνονται επιπλέον όροι, που περιορίζουν υπέρμετρα τη δυνατότητα 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων, παρότι έχουν τα απαραίτητα εκ του Νόμου 
προσόντα.  
Από την παράθεση των τευχών διαγωνισμού   δεν προκύπτει να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 4 αρ. 15 Ν. 3669/08 (ΥΕΚ 116Α/18-06-08), ώστε μια τέτοια 
ιδιαίτερη απαίτηση/όρος για τον διαγωνιζόμενο νομίμως να τίθεται στην διακήρυξη 
του παρόντος διαγωνισμού. 
 Θα  θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η απαίτηση, όπως εμφαίνεται στο άρθρο 8 του 
τιμολογίου, «Ο χλοοτάπητας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό FIFA 
RECOMMENDED 2 STAR  σε ισχύ σε γήπεδο στην Ελλάδα»,  είναι μάλλον 
φωτογραφική σύμφωνα με τα υπάρχοντα πραγματικά δεδομένα και σίγουρα 
υπερβολική.  Όπως μας αναφέρουν τα μέλη μας γήπεδο με χλοοτάπητα στην Ελλάδα 
που να είναι πιστοποιημένο κατά FIFA RECOMMENDED 2 STAR και να είναι σε 
ισχύ είναι μόνο ένα (γήπεδο Περιφέρειας Αττικής στο Μοσχάτο). Επιπλέον όπως 
καλώς γνωρίζετε η πιστοποίηση FIFA RECOMMENDED 2 STAR δεν αναφέρεται σε 

χλοοτάπητα, αλλά αφορά συνολικό έλεγχο γηπέδου. Σην προϋπόθεση αυτή την 
αποδέχεστε πλήρως στο ίδιο άρθρο 8 του τιμολογίου, σε επόμενη παράγραφο, όπου 
εύλογα αναφέρετε ότι «Στην τιμή περιλαμβάνονται … και ο έλεγχος του αγωνιστικού χώρου 
από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο της FIFA προκειμένου ο συνθετικός χλοοτάπητας να 
πιστοποιηθεί κατά FIFA RECOMMENDED 2 STAR » . Η απαίτηση αυτή είναι 



αναγκαία  για την οργάνωση αγώνων ποδοσφαίρου και ορθώς την απαιτεί η 
Τπηρεσία σας, αφού αφορά τον έλεγχο του γηπέδου (και όχι του χλοοτάπητα) 

Παραβιάζεται συνεπώς υπέρμετρα  κατ΄ αυτό τον τρόπο η αρχή του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι όροι που τίθενται για το 
διαγωνισμό δεν μπορούν να περιορίζουν υπερβολικά το δικαίωμα συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων και εχόντων τα προσόντα ανάληψης του δημοσίου έργου σε μία 
περίοδο μάλιστα έντονης οικονομικής κρίσης και πενίας δημοπρατούμενων έργων . 
Άλλωστε σύμφωνα με την πρόσφατη υπ΄αριθμ. 408/2011 απόφαση της Επιτροπής 
Αναστολών του υμβουλίου της Επικρατείας από το περιεχόμενο της εισήγησης 
προς το υμβούλιο Δημοσίων Έργων και από τη γνωμοδότηση του τελευταίου προς 
τον Τπουργό πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο ειδικώς αιτιολογημένο η ανάγκη 
προσθήκης στη διακήρυξη πρόσθετων όρων τεχνικής ικανότητας των 
διαγωνιζομένων. Πρέπει το έργο να παρουσιάζει ιδιαίτερες κατασκευαστικές 
λειτουργίες και να αξιώνει  την εφαρμογή εξειδικευμένης κατασκευαστικής 
τεχνολογίας και όχι να πρόκειται για μία γενικόλογη αιτιολογία δυνάμενη να 
χρησιμοποιηθεί σε οιοδήποτε παρόμοιο έργο. 

Ακόμη η μη πλήρως αιτιολογημένη προσθήκη όρων (ή η χρήση 
συγκεκριμένων υλικών) μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περιορισμένου παγίου 
κύκλου εργοληπτών και την παρεμπόδιση της εισόδου νέων εργοληπτών στην κλάδο, 
κατά παραγνώριση θεμελιωδών αρχών ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Ας σημειωθεί ότι «φωτογραφικοί όροι» απαγορεύονται και από την εγκύκλιο 
39/23.11.99 του Τπουργείου Εσωτερικών, διότι αποκλείουν από τη δημοπρασία 
μεγάλο αριθμό υποψηφίων, στρεβλώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό. Ο συγκεκριμένος 
όρος/ απαίτηση της διακήρυξης αποκλείει από το διαγωνισμό, που γίνεται με το 
σύστημα της ανοικτής διαδικασίας, τις επιχειρήσεις που έχουν μεν την απαιτούμενη 
τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, όπως αυτή 
προκύπτει από την εγγραφή και κατάταξή τους σε τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ, 
αλλά δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη προαπαιτούμενη εμπειρία.  

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε όπως, αφού εξετάσετε το αίτημά 
μας, απαλείψετε το συγκεκριμένο πρόσθετο όρο της διακήρυξης, όπως αυτός 
εμφαίνεται στο άρθρο 8 του τιμολογίου μελέτης, και επαναπροκηρύξετε το 
συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

   Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
                 Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 
      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ             ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ.  ΚΑΕΛΑ 


