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Αθήνα, 14 Μαΐου 2020 

Αριθ. Πρωτ.958 

 

Προς  

Τον  Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής , κ.  Νικόλαο Μπάμπαλο  

 

Κοινοποίηση: 

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  

 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου  « 

Ανακατασκευή  κτιρίου στο Ο.Τ. 216 για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στο 

Δήμο Ηρακλείου Αττικής » 

 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

  

Είμαστε αποδέκτες  διαμαρτυριών μελών της Ένωσής μας, Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων,  για τις  επιπλέον απαιτήσεις που εμπεριέχονται  στη διακήρυξη 

του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου υλοποίησης του έργου του θέματος και 

συγκεκριμένα: 

Στην παρ. 22Δ. παρ. β.  με τίτλο «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα»  

αναγράφεται  ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό  

«πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο  εκτελεσθέντων έργων κατά την προηγούμενη 

πενταετία για  έργα   συναφούς αντικειμένου  με το αντικείμενο της σύμβασης,  ήτοι 

έργα ενίσχυσης και αποκατάστασης κτιρίων, που λειτουργούν ως χώροι  

πολιτιστικών υποδομών, ως προς τις κατηγορίες Οικοδομικά και 

Ηλεκτρομηχανολογικά». 

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι υπερβολικές και ομοιάζουν φωτογραφικές, 

γεγονός, που προφανώς δεν επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή. Η  εμπειρία ενίσχυσης και 

αποκατάστασης κτιρίων,  ως προς τις αναφερόμενες ως άνω κατηγορίες εργασιών, 

αποκτάται από την προηγούμενη εκτέλεση παρομοίων έργων, ανεξαρτήτως της 

χρήσεως των κτιρίων, αν, δηλαδή, λειτουργούν ως χώροι πολιτιστικών υποδομών ή 

έχουν άλλη χρησιμότητα.  

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 σύμβασης».  
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Γίνεται αντιληπτό ότι, στην περίπτωση του υπό δημοπράτηση έργου,  η 

προσθήκη της  προαναφερόμενης απαίτησης, έχει ως αποτέλεσμα το μη νόμιμο  

αποκλεισμό των καθ΄όλα ικανών να εκτελέσουν το έργο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία,  περιορίζοντας  τον 

ελεύθερο ανταγωνισμό και την αρχή της ίσης μεταχείρισης.   

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε τη ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή του επιπλέον όρου  και  τη 

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

ανταγωνισμού 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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