
 

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, 10 Φεβρουαρίου  2022  

Αριθ.Πρωτ.263 

 

Προς  

Τον  Δήμαρχο Πάργας, κ.  Νικόλαο Ζαχαριά  

 

Κοινοποίηση:  

Συντονιστή    Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,  

κ. Βασίλειο Μιχελάκη  

 

 

Θέμα: Διακηρύξεις  διαγωνισμών έργων του Δήμου Πάργας   

 

Κύριε Δήμαρχε, 

           Δημοσιεύσατε  στο ΚΗΜΔΗΣ την 28.01.2022 διακηρύξεις  για τους   

διαγωνισμούς   ανάδειξης  Αναδόχων  για  την κατασκευή των  έργων με 

τίτλους : «Ανάπλαση πεζοδρομίου Τ.Κ. Καναλακίου Δήμου Πάργας», 

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κερκίδων και στεγάστρου Δημοτικού 

Σταδίου Καναλλακίου», «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αγωνιστικού 

χώρου Δημοτικού Σταδίου Καναλλακίου» και «Κατασκευή, επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πάργας». Στο ΕΣΗΔΗΣ 

αναρτήθηκαν ο πρώτος την 07.02.2022 οι δε υπόλοιποι την 05.02.2022. 

Επί των ανωτέρω, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

• Σε όλες τις διακηρύξεις αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης 

υποβολής προσφορών η 11.02.2022, ημέρα Δευτέρα. 

 Όμως: Αφενός η  11η Φεβρουαρίου τυγχάνει ημέρα Παρασκευή και 

αφετέρου η ημερομηνία αυτή δεν απέχει 15 ημέρες από της 

δημοσιεύσεως των διακηρύξεων στο ΚΗΜΔΗΣ. Συνεπώς, προκειμένου 

να εξασφαλίζονται οι επιταγές των διατάξεων δημοσιότητας του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει,  έπρεπε οι διαγωνισμοί να είχαν ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών την 14.02.2022, ημέρα Δευτέρα.  

• Επιπλέον, σε όλες τις διακηρύξεις έχει προστεθεί παράγραφος 2.5 στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  πραγματοποιήσουν  μετά  από  αίτηση τους,   επίσκεψη 
στο  υπό  δημοπράτηση έργο  , σε ημερομηνίες  που  θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης  
με  τον  Δήμο,   προκειμένου  να  τους  δοθεί  βεβαίωση  για  την  επίσκεψη  και  την  γνώση  
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των  γενικών  και  τοπικών  συνθηκών  του  έργου.   Οι  πιο  πάνω  επισκέψεις  θα  
πραγματοποιηθούν  σε  συνεννόηση  με  τον  Δήμο  και  ο  ενδιαφερόμενος  κα  συνοδεύεται  
από  προσωπικό  της  τεχνικής  υπηρεσίας του  Δήμου  προκειμένου  να  του  παρέχονται  
διαθέσιμες  πληροφορίες  που  τυχόν θα  ζητήσει.    
Τα  αιτήματα  για  επίσκεψη  στις  εγκαταστάσεις  υποβάλλονται  το  αργότερο  τέσσερις (4)  
ημερολογιακές ημέρες  πριν  την  προθεσμία λήξης  υποβολής  των  προσφορών.    
Οι  επισκέψεις στο  υπό  δημοπράτηση  έργο  κα  πραγματοποιούνται  μέχρι  και  δύο  (2 )  

ημερολογιακές ημέρες  πριν  τη  προθεσμία  λήξης  υποβολής  των  προσφορών». 

Είναι αναμφισβήτητη η σύγχυση που επιφέρουν στους υποψήφιους 

διαγωνιζόμενους οι ως άνω επιπλέον  υποχρεώσεις τους εντός των τασσομένων 

προθεσμιών και παρέλκει ο περαιτέρω σχολιασμός.  

• Τέλος, στην διακήρυξη του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 

κερκίδων και στεγάστρου Δημοτικού σταδίου Καναλλακίου» έχει  

προστεθεί στο άρθρο 22.Δ ειδικός όρος για τα κριτήρια Τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας του Αναδόχου, ενώ δεν πρόκειται περί 

ειδικού έργου και δεν  υπάρχει αναφορά στην  προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών, όπως ορίζει ο Νόμος. 

 Συγκεκριμένα αναφέρονται τα παρακάτω : 

«Λόγω της φύσης του έργου οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισμού, εντός της τελευταίας τριετίας (2019-2021), να έχουν εκδώσει οικοδομικές 

άδειες και επιβλέψει έργα μεταλλικού φέροντα οργανισμού (ιδιωτικά ή δημόσια) 

τουλάχιστον 6.000 συνολικών τετραγωνικών μέτρων. Το ανωτέρω αποδεικνύεται για τα 

Δημόσια έργα με το πρωτόκολλο παραλαβής, ενώ για τα ιδιωτικά με το στέλεχος της 

οικοδομικής άδειας». 

  Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ματαίωση των  διαγωνισμών  την 

προγραμματισμένη ημερομηνία, τη δημοσίευση των διακηρύξεων όπως ορίζει 

ο Νόμος  και την απαλοιφή του επιπλέον όρου, προκειμένου να  τηρηθεί η 

προαπαιτούμενη  νόμιμη διαδικασία και  να δημιουργηθούν συνθήκες 

ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού.  

                                                             Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                               

          Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ     
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