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Κοιν.: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
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Θέμα: Διαμαρτυρία για προκήρυξη σύμβασης με καταχρηστικούς όρους 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Ενημερωθήκαμε για την προκήρυξη της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα 

Τήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005.  

Κατόπιν οχλήσεων μελών του Συνδέσμου μας, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι στην 

Προκήρυξη της μελέτης αυτής περιλαμβάνονται καταχρηστικοί όροι, οι οποίοι περιορίζουν τον 

ανταγωνισμό. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 21.7.4 της Προκήρυξης αναφέρεται ότι «21.7.4 Στοιχεία για την 

απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του έργου. Ο διαγωνιζόμενος ή μέλος 

ή μέλη της ομάδος μελέτης θα πρέπει να υποβάλλει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης μελετών που να 

αποδεικνύουν ότι έχει στο παρελθόν ασχοληθεί σε βάθος με παρόμοιες μελέτες στη περιοχή εκτέλεσης των 

έργων. Ως παρόμοιες νοούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λιμενικών έργων στην Τήνο και στα 

λοιπά νησιά των Κυκλάδων.». 

Στην πρότυπη Προκήρυξη του ν. 3316/2005 (βλ. Υ.Α. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011, 

ΦΕΚ Β 1581), της οποίας η εφαρμογή είναι υποχρεωτική, η διατύπωση του άρθρου αυτού έχει 

ως εξής: "21.7.4 Στοιχεία για την απόδειξη της γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του 

έργου. Τα στοιχεία που προσκομίζονται πρέπει να είναι κατάλληλα για να αποδείξουν ότι ο διαγωνιζόμενος 

ή μέλος ή μέλη της ομάδος μελέτης, έχει στο παρελθόν ασχοληθεί σε βάθος με παρόμοιες μελέτες (ή και 

μελέτες από τις οποίες αιτιολογημένα προκύπτει η ενασχόλησή του με τεχνικά ζητήματα παρόμοια με αυτά 

που αναμένεται να προκύψουν και κατά την εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης) στη περιοχή εκτέλεσης 

των έργων, ή εκπόνησης των μελετών (αν οι μελέτες δεν συνδέονται με έργο, όπως π.χ. οι πολεοδομικές ή 

χωροταξικές μελέτες). Η γνώση αυτή πρέπει να είναι ουσιαστική και να αποδεικνύει ενασχόληση με τις 

ιδιαίτερες τεχνικές συνθήκες και παραμέτρους του τόπου που αφορά η μελέτη.". 

Αντιλαμβάνεστε ότι η γνώση των τοπικών συνθηκών που αναφέρει η πρότυπη Προκήρυξη 

δεν περιορίζεται στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε λιμένες των 

Κυκλάδων, όπως καταχρηστικώς ζητείται στην προκήρυξη της συγκεκριμένης μελέτης κατά 

παράβαση της ανωτέρω Υ.Α. 
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μέλος: 

Η επιλεγείσα διαδικασία συνεπώς πάσχει νομιμότητας, αφού αλλοιώνει το γράμμα και το 

πνεύμα της πρότυπης Προκήρυξης, περιορίζει τον ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, προκαλεί 

προφανή βλάβη τόσο στα μελετητικά γραφεία που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα αλλά δεν 

μπορούν να συμμετάσχουν, όσο -και κατά συνέπεια- στα συμφέροντα του Δημοσίου.  

Κατά την πάγια αρχή του Συνδέσμου μας, σε όλους -ανεξαιρέτως- τους διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποφεύγονται όροι, οι οποίοι άνευ αποχρώντος λόγου, δηλαδή 

χωρίς να συνδέονται με την δημόσια ανάγκη ανάδειξης αναδόχου ικανού και καταλλήλου για την 

εκτέλεση της σύμβασης, δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό ή/και ευνοούν συγκεκριμένους 

διαγωνιζόμενους. Υπενθυμίζεται ότι η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας και 

της διευκόλυνσης ουσιαστικού ανταγωνισμού, αποτελεί βασική απαίτηση του ευρωπαϊκού 

κοινοτικού δικαίου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας για την τήρηση 

της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, παρακαλούμε για 

τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να ακυρωθεί η εν εξελίξει μη σύννομη διαδικασία και να 

επαναπροκηρυχθεί η μελέτη με απάλειψη των περιοριστικών όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 

 

 
Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 


