
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

 

 
Αθήνα,  18 Δεκεμβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.2246  

 

Προς  

Τον  Δήμαρχο Καμένων Βούρλων, κ. Ιωάννη Συκιώτη  

 

Κοινοποίηση: 

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, 

 κ. Νικόλαο Ντίτορα  

 

 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου 

με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε 

κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο  Αγίου Κωνσταντίνου»  

 

 

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 για τις απαιτήσεις που αφορούν στην οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι υπερβολικές , ενώ σύμφωνα   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».  

Γίνεται αντιληπτό ότι, στην περίπτωση του υπό δημοπράτηση έργου,  η 

προσθήκη των  προαναφερόμενων απαιτήσεων, 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 των επιπλέον υπερβολικών όρων  και  

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