
Ππορ:   

Κο Θόδωπο Γαλιαηζάηο, Πεπιθεπειακό ύμβοςλο επικεθαλήρ ΑΝΑΑ.  

_____________________________________________________________________________ 

 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ  

Γιακηπύξειρ έπγων ηηρ Πεπιθέπειαρ Ηονίων Νήζων με 

καηασπηζηικούρ ππόζθεηοςρ όποςρ. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Σηηο δηαθεξχμεηο δχν έξγσλ πνπ ήδε πξνθεξχρζεθαλ απφ ηελ ΠΙΝ, θαηαρξεζηηθά απαηηήζεθαλ 

πξφζζεηνη φξνη ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθά νη ζπκκεηέρνληεο, φπσο 

παξαθάησ :  

 

Α) Σην έξγν «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΩΣΔΗΝΩΝ ΖΜΑΣΟΓΟΣΩΝ   

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Π.Δ. ΚΔΡΚΤΡΑ» πξνυπνινγηζκνχ 1.700.000,00 €,  νη πξφζζεηνη φξνη 

είλαη νη εμήο: 

 

“................... 

 

ηνλ δηαγωληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα, ή ελώζεηο 

απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο θαηεγνξίεο Έξγωλ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ θαη 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ θαη πιεξνύλ ηα απαηηνύκελα ζύκθωλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηα 22.Γ, 22.Δ, 22.Δ1 & 22.Ε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

22.Γ. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

α) Γίλνληαη δεθηνί εκεδαπνί ή αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δηαζέηνπλ θαηά ειάρηζην: 

- Ίδια κεθάλαια ποζού ηοςλάσιζηον 100.000,00 Εςπώ 

- Πάγια Σηοισεία αξίαρ ηοςλάσιζηον 50.000,00 Εςπώ και 

-Ελάσιζηο κύκλο επγαζιών ηηρ ηελεςηαίαρ ηπιεηίαρ ηοςλάσιζηον 300.000,00 Εςπώ. 

.................... 

22.Δ.1 Ελάσιζηο Όπιο Εμπειπίαρ 

Απαιηείηαι να έσει εκηελέζει καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία, ππο ηηρ ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ 

έπγα ή επγαζίερ (εμπειπία), ανηίζηοισα με ηο παπόν έπγο ελάσιζηος ποζού ζύμβαζηρ 

125.000,00 Εςπώ. 

 

Β) Σην έξγν «ΒΔΛΣΗΩΖ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ 

ΒΟΡΔΗΟΓΤΣΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ» πξνυπνινγηζκνχ 4.512.500,00 €, νη πξφζζεηνη φξνη είλαη νη 

εμήο: 

 

“.................. 

 

ηνλ δηαγωληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα, ή ελώζεηο 

απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Έξγωλ ΟΔΟΠΟΙΙΑ θαη πιεξνύλ ηα απαηηνύκελα 



ζύκθωλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 22.Γ , 22._ , 22._1 & 22.Ε ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

22.Γ. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

Γίλνληαη δεθηνί εκεδαπνί ή αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ : 

 

α) Διαθέηοςν πιζηοληπηική ικανόηηηα για σπημαηοδόηηζη (εκηόρ εγγςηηικών επιζηολών), η 

οποία ανέπσεηαι ζε ποζοζηό ηοςλάσιζηον 15% ηος πποϋπολογιζμού ηος έπγος [ήηνη 

546.000,00 € !!!] και 

β) Διαθέηοςν για ηιρ ηπειρ (3) ηελεςηαίερ οικονομικέρ σπήζειρ (έηη 2016, 2017, 2018) γενικό 

εηήζιο κύκλο επγαζιών ηοςλάσιζηον 3.500.000,00 Εςπώ. 
........................... 

22.Δ.1 Ελάσιζηο Όπιο Εμπειπίαρ 

Οη δηαγωληδόκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο επί ποινή αποκλειζμού ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηειέζεη 

θαηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία, πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έπγα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού ηοςλάσιζηον 2.000.000,00 Εςπώ. 

 

22.Ε. Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

Κάζε νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγωληζκό κεκνλωκέλα ή ωο κέινο Κνηλνπξαμίαο 

νθείιεη λα δηαζέηεη ζε ηζρύ θαη λα εθαξκόδεη: 

α) Σύζηημα διασείπιζηρ ποιόηηηαρ καηά ISO 9001:2015 ή ιζοδύναμο 

β) Σύζηημα Πεπιβαλλονηικήρ Διασείπιζηρ καηά ISO 14001:2015 ή ιζοδύναμο 

γ) Σύζηημα Διασείπιζηρ Οδικήρ Αζθάλειαρ καηά ISO: 39001:2012 ή ιζοδύναμο 

................... 

Πποκειμένος οι Οικονομικοί Φοπείρ να ζςμμεηάζσοςν ζηην διαδικαζία ππέπει καηόπιν 

ζσεηικού αιηήμαηορ ππορ ηην Αναθέηοςζα Απσή, να επιζκεθηούν ηον ηόπο ηος έπγος, ηο 

απγόηεπο επηά (07) ημέπερ ππιν από ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών, 

ώζηε να λάβοςν γνώζη όλυν ηυν γενικών και ηοπικών ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηος 

δημοππαηημένος έπγος και θα λαμβάνοςν από ηην Αναθέηοςζα Απσή ζσεηική βεβαίυζη, ηην 

οποία θα ππέπει επί ποινή αποκλειζμού να επιζςνάτοςν ζηον ςποθάκελο δικαιολογηηικών 

ζςμμεηοσήρ. 

…………….” 

 

Ζ εθαπμογή ηος κανόνα 

Σχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (λ. 4412/2016), 

Τα πξνζφληα ησλ εξγνιεπηψλ θξίλνληαη αλά 3εηία απφ επηηξνπή ηνπ ΥΠΟΜΔΓΙ. Τα 

θξηηήξηα επάξθεηαο, κεηαμχ άιισλ, αθνξνχλ ζηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ζηα 

πάγηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, ζηνλ θχθιν θαη ζην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο, σο 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη θπζηθφ αληηθείκελν.  

Τα φξηα γηα θάζε θξηηήξην είλαη γλσζηά ζηνπο θξηλφκελνπο θαη θαζνξίδνληαη απφ ην 

Υπνπξγείν. Με βάζε απηά ηα φξηα γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ εξγνιεπηηθψλ πηπρίσλ ζε 

θαηεγνξίεο - ηάμεηο.  



Οη θαινχκελεο ηάμεηο πηπρίσλ ζε θάζε δηαγσληζκφ, πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ησλ νκάδσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο Οδνπνηίαο, Οηθνδνκηθψλ, Υδξαπιηθψλ, 

θ.ιπ.).  

Σχκθσλα κε ην λφκν, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκφ γηα θάζε 

εξγνιεπηηθφ ζρήκα, είλαη ππνρξεσηηθά, γλσζηά θαη λνκηθά πξνθαζνξηζκέλα. Έηζη 

θαλέλαο ελδηαθεξφκελνο δελ αηθληδηάδεηαη απφ αδηθαηνιφγεηνπο πξφζζεηνπο φξνπο πνπ 

κπνξεί θάζε θνξά λα είλαη δηαθνξεηηθνί ζε δηαθνξεηηθέο δηαθεξχμεηο έξγσλ.  

Όια ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ ζηαζεξνχο θαη απφιπηα ζαθείο θαλφλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο απφ φινπο : 

εξγνιήπηεο, δηεπζχλνπζεο ππεξεζίεο θαη αλαζέηνπζεο αξρέο. 

Πιένλ, φια ηα λνκηθά, ηερληθά, θαλνληζηηθά θείκελα, έληππα θαη ζρέδηα θάζε 

δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν θαη είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο.  

Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) 

γίλεηαη ειεθηξνληθά ρσξίο θπζηθή παξνπζία, κέζα απφ εηδηθή ειεθηξνληθή πιαηθφξκα. 

Έηζη απνθιείεηαη θάζε πξνζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ είλαη άγλσζην 

πνηνη ζα ιάβνπλ κέξνο, νπφηε εκπνδίδεηαη ην «ζηήζηκν» νπνηνπδήπνηε δηαγσληζκνχ, κε 

πξνθαλέο φθεινο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηελ ίζε αληηκεηψπηζε θαη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ εξγαζία 

φισλ ησλ εξγνιεπηψλ.  

Πάγηα ζέζε ηφζν ηνπ Τερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, φζν θαη ησλ εξγνιεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, είλαη φηη ην «δηαβαηήξην» ζπκκεηνρήο κηαο εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο 

(νηθνλνκηθνχ θνξέα) ζε δηαγσληζκφ, είλαη ην πηπρίν ηεο θαη κφλν. 

Σα παπαπάνω ζςνιζηούν ηην ςγιή και αδιάβληηη διεξαγωγή ηων  διαγωνιζηικών 

διαδικαζιών και αποηελούν ηον κανόνα και ηη γενική εθαπμογή ηος νόμος. 

Ζ σπήζη ηηρ εξαίπεζηρ 

Σην λ. 4412/2016, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελνπο αληίζηνηρνπο λφκνπο, πξνβιέπεηαη ε 

δπλεηηθή απαίηεζε πξφζζεησλ φξσλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 

Αςηό αποηελεί εξαίπεζη ηος κανόνα και ειδική πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηος νόμος.  

Η δπλεηηθή απαίηεζε πξφζζεησλ φξσλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζσζηά έρεη 

πξνβιεθζεί απφ ην λνκνζέηε, γηα πεξηπηψζεηο έξγσλ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή φπνπ 

επηθξαηνχλ εηδηθέο ζπλζήθεο. Σε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε ηδηαηηεξφηεηα ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνθαλήο θαη λα ηεθκεξηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο απαίηεζεο 

πξφζζεησλ φξσλ, ρσξίο λα κέλεη θαλέλα πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο.  

Αλ απηφ δε ζπκβαίλεη, ηφηε δελ πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ν 

λφκνο, αιιά γηα ηελ θαηάρξεζή ηνπο. Απνηέιεζκα ηεο θαηαρξεζηηθήο εθαξκνγήο είλαη ε 

απμεκέλε πηζαλφηεηα βιάβεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αθνχ δεκηνπξγνχληαη θελά 

αζθάιεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζηζηψληαο ηε δηαβιεηή.  

 



Οι εν εξελίξει και οι μελλονηικοί διαγωνιζμοί ηηρ Πεπιθέπειαρ .Η.Ν. 

Οη δχν δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε αιιά θαη πέληε παιαηφηεξνη 

δηαγσληζκνί ηνπ ΟΛΚΔ (κε έγγξαθφ ηνπ ην ΤΚ/ΤΔΔ έρεη επηζεκάλεη ζην ΓΣ ηνπ ΟΛΚΔ 

φηη είλαη πξνβιεκαηηθνί) δηακνξθψλνπλ «κνηίβν», ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εμαίξεζε 

γίλεηαη θαλφλαο, ελάληηα ζην πλεχκα ηνπ λφκνπ. 

Σε φινπο ηνπο παξαπάλσ δηαγσληζκνχο, ελψ θαλέλαο δελ αθνξά ζε εηδηθφ έξγν 

(αληίζεηα είλαη απνιχησο ζπλεζηζκέλα), ππάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί πξφζζεηνη 

φξνη ζηηο δηαθεξχμεηο, ν νπνίνη επηβιήζεθαλ απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο αλαηηηνιφγεηα. 

Η ζπζηεκαηηθή επαλάιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη θαηλνθαλήο γηα ηα ηνπηθά δεδνκέλα 

θαη αλεμήγεηε.  

Η επηβνιή πξφζζεησλ φξσλ, είλαη ε κέζνδνο απνθιεηζκνχ ελ δπλάκεη ζπκκεηερφλησλ 

πνπ πεξηνξίδεη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ. Η ρξήζε ηνπο, δελ απζηεξνπνηεί ηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππέξ ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. αιιά ηελ θαηεπζχλεη θαη ηελ 

ρεηξαγσγεί. 

Απνθαιππηηθφ είλαη, φηη ν αληηπεξηθεξεηάξρεο ππνδνκψλ ηεο ΠΙΝ επαλέιαβε δεκνζίσο 

φηη, ε θαηά ηελ άπνςή καο ζηξέβισζε ησλ δηαδηθαζηψλ, «είλαη πνιηηηθή απφθαζε» (sic). 

Δίλαη θαλεξφ φηη δελ είλαη νχηε ηερληθή, νχηε ππεξεζηαθή απφθαζε, δηφηη ε ίδηα ηερληθή 

ππεξεζία κέρξη ηψξα, εθάξκνδε ην λφκν ζσζηά, αθνινπζψληαο ηελ «αλνηρηή» 

δηαδηθαζία –κε κφλν δηαβαηήξην ζπκκεηνρήο ηελ ηάμε πηπρίνπ-  θαη φρη ηελ πξνζθάησο 

επηρεηξνχκελε «θιεηζηή» δηαδηθαζία κε απνθιεηζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ «πνιηηηθή 

απφθαζε».  

Ο ίδηνο αληηπεξηθεξεηάξρεο ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη κε ηνπο πξφζζεηνπο φξνπο 

απνθιείνληαη νη «αεξηηδήδεο» (πξνθαλψο φινη νη ληφπηνη εξγνιήπηεο ηέηνηνη είλαη, αθνχ 

θαλέλαο δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο απηνηειψο ζηνπο δηαγσληζκνχο) θαη φηη ζα 

εμαζθαιίδνληαη ρακειφηεξεο εθπηψζεηο, κε άκεζν φθεινο ζηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ!! 

Δπαλέιαβε δε φηη, παξά ηηο δηακαξηπξίεο, ην «κνηίβν» ζα εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο 

επφκελνπο δηαγσληζκνχο.  

Βεβαίσο, φπσο δείρλεη ε θνηλή εκπεηξία θαη ε θνηλή ινγηθή, ν πεξηνξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ εμαζθαιίδεη ρακειφηεξεο εθπηψζεηο. Πψο άιισζηε; Οη δηαγσληζκνί 

είλαη ειεθηξνληθνί θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζην δηαδίθηπν 

πξνζβάζηκα απφ ηνλ θαζέλα. Απηφ είλαη δπλαηφ κφλν αλ «ζηήλνληαη» νη δηαγσληζκνί κε 

ηε κέζνδν ησλ πξφζζεησλ θσηνγξαθηθψλ φξσλ. Αιιηψο δελ γίλεηαη.  

Δμάιινπ, κε ηελ εθαξκνγή ηνχ καζεκαηηθνχ ηχπνπ, πνπ νη εθπηψζεηο ήηαλ ρακειφηεξεο, 

δελ πξνθχπηεη αλάινγε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο.   

 

Σπλνςίδνληαο, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο : 

 Οη θαλφλεο ησλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ νθείινπλ λα είλαη ζηαζεξνί, ζαθείο θαη λα 

κελ κεηαβάιινληαη αλαηηηνιφγεηα θαη αηθληδηαζηηθά. Σπλεπψο είλαη 

επηβεβιεκέλε ε πιήξεο ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο, έλαληη ηνπ θαλφλα. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ππάξρεη 



θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ηεο πξφβιεςεο ηνπ λφκνπ θαη δελ εμαζθαιίδεηαη ην 

αδηάβιεην ησλ δηαδηθαζηψλ.    

 Όηαλ ε εμαίξεζε εθαξκφδεηαη ζπρλφηεξα απφ ηνλ θαλφλα, ηφηε νη ζεζκνί πξέπεη 

λα ελεξγνπνηνχληαη θαη λα αλεζπρνχλ. Ιδηαίηεξα φηαλ νη εμαηξέζεηο εθαξκφδνληαη 

κεηά απφ «πνιηηηθή απφθαζε», πνπ είλαη άγλσζην πνηνί ηελ έιαβαλ, θαη πψο απηή 

ε απφθαζε ππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ.  

 Γεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο γηα πξνδηαγσληζηηθέο ζπλελλνήζεηο (ζηεζίκαηα) 

κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ. 

 Υπάξρνπλ απνθάζεηο  ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ πνπ 

απνξξίπηνπλ πξαθηηθέο αδηθαηνιφγεησλ πξφζζεησλ φξσλ. (πρ 418 / 2018 ΑΔΠΠ) 

 Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ησλ δηαθεξχμεσλ, δηφηη 

απφ ην λφκν απαηηείηαη θαηαβνιή παξαβφινπ χςνπο 0,5% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ε απφθαζε αθνξά ηνλ θάζε ρσξηζηφ 

δηαγσληζκφ (ad hoc). Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε θνξά ν πξνζθεχγσλ πξέπεη λα 

θαηαβάιιεη ζεκαληηθά πνζά κε ηελ πξνζδνθία λα δηθαησζεί γηα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ  (ελδεηθηηθά γηα ην έξγν 

πξνϋπνινγηζκνύ 1.700.000 € ην παξάβνιν είλαη 6.855 € θαη γηα ην έξγν 

πξνϋπνινγηζκνύ 4.512.500 € ην παξάβνιν είλαη 15.000 €). Σπλεπψο  ε 

αληηκεηψπηζε ηεο ζηξέβισζεο ηνπ λφκνπ πξέπεη λα έρεη γεληθή εθαξκνγή θαη φρη 

θαηά πεξίπησζε. 

 Τν πιήζνο ησλ εξγνιεπηψλ πνπ πιεξνί ηνπο εθάζηνηε πξφζζεηνπο φξνπο ησλ 

δηαγσληζκψλ πνπ αλαθέξακε, ζπγθξηλφκελν κε ην πιήζνο απηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ 

ηελ ηάμε θαινχκελσλ πηπρίσλ είλαη πάξα πνιχ κηθξφ : απηφο είλαη ν νξηζκφο ηεο 

θσηνγξαθηθήο απαίηεζεο θαη θάζε ηέηνηα απαίηεζε πξέπεη λα απαιείθεηαη.  

 Οη φξνη πνπ ηέζεθαλ κε «πνιηηηθή απφθαζε», απέθιεηζαλ ηελ απηνηειή 

ζπκκεηνρή ηνπ ληφπηνπ εξγνιεπηηθνχ δπλακηθνχ. Αθφκε θαη ηε κεηαμχ ηνπο 

ζχκπξαμε.   

Τέινο, ππελζπκίδνπκε ηελ θνηλή ζέζε ηνπ ΤΔΔ θαη ησλ εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κειεηψλ θαη ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

δηεπζπλνπζψλ ππεξεζηψλ (επίβιεςε έξγσλ). Τφηε θαη κφλν νη εθπηψζεηο ζα 

κεησζνχλ θαη ζα απνρσξήζνπλ –δελ ζα απνθιεηζηνχλ-  νη «αεξηηδήδεο». Η «πνιηηηθή 

απφθαζε» δελ έιαβε θαλέλα κέηξν νχηε γηα ηηο κειέηεο νχηε γηα ηελ ζηειέρσζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Αληίζεηα, ηελ απνδπλάκσζε κε ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Έξγσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ, ζπλζέηνπλ πξσηνθαλψο δπζκελέο, δηαγσληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

Κέξθπξα θαη ηελ Πεξηθέξηεα, πνπ αθήλεη πεξηζψξηα γηα κεζνδεχζεηο θαη  

ρεηξαγψγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κέζα απφ θσηνγξαθηθνχο φξνπο. 

 



Θεωπούμε επιβεβλημένη και δίκαιη:  

1) Σην ακύπωζη ηων θωηογπαθικών διαγωνιζμών και ηην επαναπποκήπςξή 

ηοςρ μεηά ηην απαλoιθή ηων καηασπηζηικών ππόζθεηων όπων. 

2) Σην πποκήπςξη κάθε επόμενος διαγωνιζμού σωπίρ ππόζθεηοςρ όποςρ, αλλά 

μόνο ζύμθωνα με ηην ηάξη πηςσίων πος απαιηούνηαι από ηο είδορ επγαζιών 

και ηον πποϋπολογιζμό ηος έπγος.    

 

Σπλεκκέλα:   

1) Γηαθεξχμεηο έξγσλ ΠΙΝ  

2) Απφθαζε 418 / 2018 ΑΔΠΠ 

3) Παξέκαβαζε ΤΚ/ΤΔΔ ζηνλ ΟΛΚΔ 

 

Κέξθπξα 10/9/2020 

 

Οη ππνγξάθνληεο 

Για ηην ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Ο.Δ. 

Νίθνο Τξίαληνο, Γηπι. Ηι/γνο Μεραληθφο Μ.Δng. 

 

Για ηην ΠΑΝΣΑΕΖ Η. ΥΡΖΣΟ Δ.Γ.Δ. 

Φξήζηνο Παληαδήο, Τερλνιφγνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

Για ηην ΚΟΡΤΦΩ ΣΔΥΝΗΚΖ Ο.Δ. 

Άλζεο Αιέμαλδξνο, Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 


