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ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΟΙΝ :

ΕΑΑ∆ΗΣΥ

ΘΕΜΑ: Πρωτοφανής αλλοίωση νοµοθετικής διάταξης στα συµβατικά τεύχη των
υπό δηµοπράτηση έργων :
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 1ΗΣ, 2ΗΣ & 3ΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 4ΗΣ & 5ΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2017
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΩΝ 1ΗΣ, 2ΗΣ &
3ΗΣ ∆.Κ. 2017
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕA 160/2016 2ΗΣ &
3ΗΣ ∆.Κ.
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕA 161/2016 4ΗΣ, 5ΗΣ,
6ΗΣ & 7ΗΣ ∆.Κ.

Κύριοι,
ο Σύνδεσµός µας ο οποίος εκπροσωπεί τις Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που
αναλαµβάνουν και εκτελούν δηµόσια έργα στην Ελλάδα έχει γίνει αποδέκτης πολλών
καταγγελιών από Μέλη του σχετικά µε το εν θέµατι ζήτηµα.
Συγκεκριµένα,
στο
έργο
‘’ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ 1ΗΣ,
2ΗΣ &
3ΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017΄΄ εκτιµώµενης αξίας 6.200.000€ πλέον ΦΠΑ, το
οποίο διακηρύξατε µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου και µε καταληκτική
ηµεροµηνία την 4η Ιουλίου 2017, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα 4 αναφερόµενα στο
θέµα έργα, αναφέρεται και απαιτείται στο άρθρο 23,5 των διακηρύξεων η προσκόµιση
από τον ανάδοχο , βεβαιώσεων ανεκτέλεστου που έχουν εκδοθεί εντός 3µηνου από την
ηµεροµηνία της δηµοπρασίας, σε προφανή αντίθεση και αντιδιαστολή µε τα ισχύοντα
στην νοµοθεσία όπως αναφέροντας το άρθρο 20 παρ 4 Ν3669/2008, όπου ρητά
προσδιορίζεται το ίδιο χρονικό διάστηµα σε 6 µήνες!
"23.5. ∆ικαιολογητικά
άρθρου 22.Γ

Οικονοµικής

και

Χρηµατοοικονοµικής

Επάρκειας

του

Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α) της παρούσας καθώς
και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών
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συµβάσεων συνοδευόµενη από α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων, β) βεβαιώσεις
των αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί
είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο τρίµηνο που προηγείται της
ηµεροµηνίας του έργου (άρθρο 20 παρ.4 του Ν3669/08) καθώς και γ) ασφαλιστική
ενηµερότητα για τα έργα που εκτελεί µόνος του ή σε κοινοπραξία."
Κύριοι,
επειδή η αλλοίωση νοµοθετηµένων διατάξεων, υποχρεωτικώς εφαρµοζόµενων, είναι
απαράδεκτη και δηµιουργεί πρωτοφανείς καταστάσεις ακυρότητας στις διαδικασίες
δηµοσιών έργων σας καλούµε να διορθώσετε άµεσα ως τις ως άνω σχετικές διακηρύξεις
ως προς τη επίµαχη διάταξη.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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