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Αθήνα, 9 Ιανουαρίου  2020 

Αριθ.Πρωτ.130 

 
Προς  
Τον Πρόεδρο του Ιωνικού Κέντρου, Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και 
Φιλαδελφείας, κ. Γαβριήλ  
 
Κοινοποίηση:  
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως  
 
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του  έργου με 
τίτλο «Ιωνικό Κέντρο – Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτου και διαμόρφωση 
Πλατείας Πρασίνου» 
 
Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε,  
               Το Ιωνικό Κέντρο, ως Αναθέτουσα Αρχή,  διενεργεί  διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου του θέματος και 
σύμφωνα με τη διακήρυξη οι υποψήφιοι ανάδοχοι, που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα,  απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία των οικοδομικών έργων. 

Εν συνεχεία όμως στη διακήρυξη περιλαμβάνονται υπερβολικές   

απαιτήσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκεκριμένα στα 

οικονομικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια, στην εμπειρία και στη 

στελέχωση της επιχείρησης.  

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι καταχρηστικές, ξεπερνούν τις προδιαγραφές 

του κατασκευασθησόμενου έργου   και ομοιάζουν φωτογραφικές, γεγονός που 

προφανώς δεν επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Παραβιάζουν  προδήλως τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις 

συμμετοχής και συνακόλουθα τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης,  σε σημείο που να αποκλείουν  ή να καθιστούν  ουσιωδώς 

δυσχερή την συμμετοχή των ενδιαφερομένων και εχόντων τα προσόντα 

επιχειρήσεων. 

Όμως, σύμφωνα δε  με το άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες 

αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι 

απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του νόμου 

απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και 

τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση 
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σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το 

αντικείμενο της σύμβασης». Ομοίως, στην αιτιολογική σκέψη 83 της 

κοινοτικής  Οδηγίας, προβλέπεται ότι οι υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις… 

συχνά αποτελούν αδικαιολόγητο εμπόδιο στη συμμετοχή  των επιχειρήσεων σε 

δημόσιες συμβάσεις. 

Είναι ανεπίτρεπτο για τη θρησκευτική κοινότητα και τις πεποιθήσεις 

που πρεσβεύει, να παραβιάζει τα χρηστά ήθη,  να στερεί  αδικαιολόγητα το  

δικαίωμα συμμετοχής των καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ και να υπερακοντίζει  κάθε έννοια 

αναλογικότητας μεταξύ του σκοπού που επιδιώκεται και του μέσου που 

χρησιμοποιείται για την επίτευξή του, δημιουργώντας εντυπώσεις που δεν 

αρμόζουν στα χρηστά ήθη της εκκλησίας και ιδιαίτερα στην καθόλα άξια 

Μητρόπολή σας . 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε τη ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον καταχρηστικών 

όρων και  τη διεξαγωγή του με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 

αρχή του ελεύθερου συναγωνισμού και χωρίς να  περιορίζει υπέρμετρα το 

δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

πληρούν τα νόμιμα κριτήρια.    

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ   
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