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Αθήνα, 20 Απριλίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.795 

Προς 

Το Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων, κ. Μαρίνο Γαρνέλη 

 

Κοινοποίηση: 

-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 

 κ. Βασίλειο Μιχελάκη  

-Περιφερειάρχη  Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη 

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 

 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με 

τίτλο «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας 

ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας 

Βουργαρελίου», προϋπολογισμού 206.451,05 ευρώ. 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

Μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται για την προσθήκη επιπλέον  όρων στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του 

θέματος και συγκεκριμένα: 

Στην παρ. 22Δ με τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» 

αναγράφεται επί λέξει : «Λόγω του γεγονότος ότι σημαντικό αντικείμενο του έργου 

είναι η κατασκευή εξειδικευμένων εργασιών κατασκευής πασσάλων, απαιτείται οι 

προσφέροντες να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία  στην κατασκευή πασσάλων σε 

δημόσια ή/και ιδιωτικά έργου συνολικού μήκους τουλάχιστον 500 μ. κατά τα 

τελευταία πέντε έτη».  

Όμως η προσφάτως εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 166/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου απαγόρευσε την υπογραφή ελεγχόμενης  σύμβασης, διότι 

στην οικεία  διακήρυξη είχε προστεθεί όρος να έχει εκτελέσει ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας αντίστοιχες εργασίες κατά την τελευταία τριετία, 

κατ΄αποκλεισμό των λοιπών εργοληπτικών επιχειρήσεων της καλούμενης τάξης και 

κατηγορίας του ΜΕΕΠ, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών.  

Στην περίπτωση του υπό δημοπράτηση έργου λοιπόν, η προσθήκη, χωρίς την 

έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, της προαναφερόμενης απαίτησης έχει ως 

αποτέλεσμα το μη νόμιμο  αποκλεισμό των καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο 

εργοληπτικών επιχειρήσεων της Α2 και άνω τάξης του ΜΕΕΠ στην κατηγορία  

οδοποιίας και  οικοδομικών, περιορίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό.   
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Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε τη ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον όρων και  τη 

διεξαγωγή του με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αρχή του ελεύθερου 

συναγωνισμού και χωρίς να  περιορίζεται υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων.    

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

         Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 


