
 
 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016 

Αριθ.Πρωτ.413 

Προς 

-Σην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας 

-Ση Διεύθυνση Σεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας 

 

Κοινοποίηση: 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 

κ. Βασίλειο Μιχελάκη 

-Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  

κ. Θεόδωρο  Καρυπίδη 

-Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας 

 

Θέμα: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο 

«Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ 

Κοζάνης»,  προϋπολογισμού 48.600.592 ευρώ,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους .  

Κύριοι, 

Μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων,  που έλαβαν γνώση των τευχών 

δημοπράτησης  για το διαγωνισμό που πρόκειται να λάβει χώρα την 23η 

Υεβρουαρίου 2016 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, 

διαμαρτύρονται, διότι  έχει παρεισφρήσει  στη διακήρυξη  όρος , ο οποίος έρχεται σε 

αντίθεση με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων (Ν. 3669/08, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα). 

υγκεκριμένα στην παράγραφο 21.5 του άρθρου 21, με τίτλο «Δικαιούμενοι 

συμμετοχής στο διαγωνισμό» αναφέρεται  επί   λέξει ότι «Κάθε εργοληπτική 

επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος, χωρίς να αποκλείεται  η συμμετοχή της εκάστοτε εργοληπτικής 

επιχείρησης σε περισσότερους από έναν σχηματισμούς». 

Πρωτίστως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη 

διακηρύξεων τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

67/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, που έχει 

δημοσιευτεί στο ΥΕΚ 664 Β/2015 και μόνο με απόφαση του Τπουργού Τποδομών, 

που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σμήματος Κατασκευών του υμβουλίου 

Δημοσίων έργων της ΓΓΔΕ μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, 

όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα  του προς ανάθεση έργου 

(αρ. 15 παρ. 4 Ν. 3669/08). 



την προκειμένη περίπτωση ουδόλως προκύπτει ότι ο επιπλέον όρος της διακήρυξης,   

που επιτρέπει τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων  σε 

περισσότερους από ένα σχηματισμούς  προστέθηκε κατόπιν Τπουργικής Αποφάσεως 

που ελήφθη ως προπεριγράφεται, και εξ αυτού και μόνο  του  λόγου, η προσθήκη  

αυτή δεν είναι σύννομη. Άλλωστε,  ο επιπλέον  αυτός όρος δεν  ενδείκνυται  ούτε 

από το είδος ούτε από την  πολυπλοκότητα  του προς ανάθεση έργου. 

Απεναντίας, παραβιάζει κατάφωρα την κείμενη νομοθεσία και την αρχή του 

πραγματικού συναγωνισμού, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε 

προσυνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων. 

Έτσι, η συμμετοχή και μόνο μίας εργοληπτικής επιχείρησης  σε περισσότερα από ένα 

διαγωνιστικά σχήματα, ελλοχεύει κινδύνους προσυνεννόησης και καταστρατήγησης 

του πραγματικού  και υγιούς συναγωνισμού. Ακόμα και αν στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό δεν υπάρξει ουδεμία προσυνεννόηση μεταξύ των διαγωνιζομένων, ο 

όρος αυτός της διακήρυξης  δημιουργεί  εκ των προτέρων  εύλογες σχετικές 

αμφιβολίες  

ε κάθε διαγωνισμό δημοσίου έργου απορρίπτονται οι προσφορές των 

διαγωνιζομένων όταν υπάρχουν  ενδείξεις, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

υποψήφιος συνήψε συμφωνίες με άλλους  διαγωνιζόμενους με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού. 

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, 

που εκτός των άλλων είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων  των 

μελών μας, 

Ζητούμε, όπως απαλείψετε τον  ως άνω όρο της διακήρυξης, που παραβιάζει το νόμο 

και θα δημιουργήσει κατά την άποψή μας, σοβαρά προβλήματα στη διαγωνιστική 

διαδικασία και εν συνεχεία στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτέλεσης του 

έργου. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

.  


