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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

Τον

∆ήµο Κασσάνδρας

ΘΕΜΑ: Υπερβολικός όρος δηµοπράτησης στη διακήρυξη του έργου: «Ανέγερση
ορόφων
συνεδριακού
κέντρου
Κασσάνδρας»,
προϋπολογισµού
µελέτης
618.672,00 €.
Κύριοι,
Όπως µας ενηµέρωσαν εταιρείες-µέλη µας, στο άρθρο 22.Γ της διακήρυξης του εν θέµατι
έργου τίθεται ως προϋπόθεση συµµετοχής οι διαγωνιζόµενοι να διαθέτουν πιστοληπτική
ικανότητα το όριο της οποίας να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 20% του
προϋπολογισµού.
Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας η προϋπόθεση αυτή είναι υπερβολικότατη και
αυθαίρετη και ενδεχοµένως υποδηλώνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει τους
απαιτούµενους πόρους µε αποτέλεσµα το έργο να χρηµατοδοτηθεί από τον Ανάδοχο.
Σε κάθε περίπτωση και δεδοµένου ότι:
 Ο προηγούµενος νόµος για τα δηµόσια έργα ν. 3669/2008 προέβλεπε ποσοστό
πιστοληπτικής ικανότητας µόλις 10% στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισµού άνω
των Κοινοτικών Ορίων (δηλαδή για έργα πολύ µεγαλύτερου προϋπολογισµού από
το εξεταζόµενο),
 Λόγω µη έγκαιρης πληρωµής πολλών εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά την
εκτέλεση άλλων έργων η άµεση ρευστότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχει
πληγεί σηµαντικότατα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα,
εκτιµούµε ότι η πρόβλεψη του πολύ µεγάλου ποσοστού 20% πιστοληπτικής ικανότητας θα
λειτουργήσει αποτρεπτικά µε αποτέλεσµα τη σηµαντικότατη µείωση του ανταγωνισµού
κατά την επίδοση των προσφορών, κυρίως από τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις
που στοχεύουν σε έργα ανάλογου προϋπολογισµού.
∆εδοµένου ότι, όπως πληροφορηθήκαµε, επέρχονται και άλλες δηµοπρασίες της Υπηρεσίας
σας µε παρόµοιους όρους παρακαλούµε όπως εκλογικεύσετε στο ήµισυ το ως άνω ποσό
απαίτησης πιστοληπτικής ικανότητας, προς όφελος του ανταγωνισµού.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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