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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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∆ήµο Φυλής
ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΑΕΠΠ
Ελεγκτικό Συνέδριο

Αυθαίρετοι όροι στην ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για το έργο:
"Ενεργειακή Αναβάθµιση αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστηµάτων ΑΠΕ
∆ηµοτικών Κτιρίων, Σχολικών Συγκροτηµάτων - Οδών κ.λ.π. µε σκοπό την
ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους για το δηµοτικό διαµέρισµα
Φυλής του ∆ήµου Φυλής"

Κύριοι,
Πρόσφατα γίναµε αποδέκτες διαµαρτυριών Μελών του Συνδέσµου µας, γιατί στη διακήρυξη
του εν θέµατι έργου έχουν αυθαίρετα προστεθεί όροι για την Τεχνική και Επαγγελµατική
Ικανότητα των Συµµετεχόντων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών.
Συγκεκριµένα στο άρθρο «22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» της ∆ιακήρυξης,
αναφέρεται ότι απαιτείται:
α) Για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.,
(i) µε τη Βεβαίωση Εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ
ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
(ii) µε προσκόµιση καταλόγου τριών τουλάχιστον συµβάσεων, συναφών της
παρούσης, που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία ή και εκτελούνται ακόµη (από το
2012 έως και σήµερα), συνοδευόµενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και
ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων εργασιών (δηµόσια σύµβαση και βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης ή ιδιωτικό συµφωνητικό, τιµολόγια και
βεβαίωση καλής εκτέλεσης για σύµβαση µε ιδιωτικούς φορείς).
(iii) Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει έµπειρο και επαρκές από πλευράς αριθµού
ατόµων διευθυντικό και επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον
συντονισµό του τεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών και τον έλεγχο και
την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν
έντεχνα και εµπρόθεσµα, χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα στη συνολική λειτουργία
των εγκαταστάσεων. Στο προσωπικό αυτό θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο:
B1
• Ένας (1) ∆ιπλωµατούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, µε χρόνο από κτήσεως πτυχίου
τουλάχιστον πέντε (5) έτη και αποδεδειγµένη εµπειρία εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων
έργων ή παροχής υπηρεσιών για τουλάχιστον 3 έτη, ο οποίος θα απασχολείται επιτελικά µε
όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης και θα αναλάβει για λογαριασµό
του Παρόχου την ενηµέρωση και τις επαφές µε την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου , αλλά και κατά το χρόνο εγγύησης.
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Β2
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει έµπειρο και επαρκές από πλευράς αριθµού ατόµων
τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, για την εκτέλεση των εργασιών και τον έλεγχο και την
εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο τεχνικό προσωπικό θα
περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο:
• i) Συνεργεία εγκαταστάσεων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
Τα συνεργεία εγκαταστάσεων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, θα απαρτίζονται από
τουλάχιστον τέσσερις (4) τεχνικούς (µηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή
αδειούχοι ηλεκτρολόγοι ή πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι εργοδηγοί). Οι ανωτέρω τεχνίτες, θα
είναι κατάλληλα κατανεµηµένοι, ώστε να καλυφτούν οι απαιτήσεις της τεχνικής
περιγραφής µέσα στις οριζόµενες από την ΕΣΥ προθεσµίες. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση
που προκύψει ανάγκη ολικής ή µερικής αντικατάστασης κάποιου/κάποιων εκ των ανωτέρω
τεσσάρων (4) τεχνικών, αυτοί θα πρέπει να αντικαθίστανται µε άτοµα αντιστοίχων
προσόντων.
• ii) Συνεργείο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων
Τα συνεργεία εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστηµάτων, τα οποία θα εκτελέσουν τις
εργασίες Α.Τ. 2 του Τιµολόγιου, θα απαρτίζονται από τουλάχιστον τέσσερις (4) τεχνικούς
(µηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή αδειούχοι ηλεκτρολόγοι ή πτυχιούχοι
ηλεκτρολόγοι εργοδηγοί). Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ολικής ή
µερικής αντικατάστασης κάποιου/κάποιων εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) τεχνικών, αυτοί
θα πρέπει να αντικαθίστανται µε άτοµα αντιστοίχων προσόντων."
Στη συνέχεια στο άρθρο «23.6 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας
του άρθρου 22.∆» εξειδικεύει τις απαιτήσεις ως κάτωθι:
"Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των
πληροφοριών που περιέχει
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται από τη
βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/201691 ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο
22.∆ απαίτηση ήτοι:
i) Κατάλογο των εργασιών, που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία (από 1-12013 µέχρι 31-12-2017) και αφορούσαν εργασίες πλήρους εγκατάστασης και
θέσης σε λειτουργία συστηµάτων ενεργειακής αναβάθµισης , από το µεµονωµένο
διαγωνιζόµενο ή αθροιστικά από το σύνολο των µελών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή
ένωσης. Στον κατάλογο (πλέον των ανωτέρω εργασιών) θα αναφέρονται λεπτοµερώς και ο
τίτλος των αντίστοιχων συµβάσεων µέρος των οποίων αποτελούν οι εν λόγω εργασίες , η
χρονική διάρκεια (ηµεροµηνία αρχής και τυχόν περαίωσης της σύµβασης), ο Εργοδότης
(δηµόσιος ή ιδιωτικός Φορέας) και ο Ανάδοχος της σύµβασης. Ο υπολογισµός του ύψους
των εκτελεσµένων εργασιών θα γίνεται είτε µε το ποσό του τελευταίου ανακεφαλαιωτικού
λογαριασµού σε περίπτωση περαιωµένων συµβάσεων (συµβάσεις έργου ή παροχής
υπηρεσίας για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης), είτε µε τιµολόγια ή
λογαριασµούς για εκτελεσµένες εργασίες που αφορούν όµως µη περαιωµένες συνολικά
συµβάσεις. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει αναλυτικό κατάλογο των συµβάσεων
(περαιωµένων και µη) µε συνηµµένα απλά φωτοαντίγραφα αυτών και σε περίπτωση
ύπαρξης και µη περαιωµένων συµβάσεων, αναλυτικό κατάλογο τιµολογίων ή λογαριασµών
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µε συνηµµένα απλά φωτοαντίγραφα αυτών. Οι εν λόγω κατάλογοι θα πρέπει να είναι
υπογεγραµµένοι ψηφιακά από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου. Σηµειώνεται ότι
στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή είναι ιδιωτικός φορέας θα πρέπει επιπλέον να
επισυναφθούν
απλά
φωτοαντίγραφα
συµβάσεων
ή
ιδιωτικών
συµφωνητικών
υποβληθέντων στην Εφορία. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργασίες που
εκτελέσθηκαν, είτε οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, υλοποιήθηκαν µε την µορφή
Υπεργολαβίας, τούτο θα πρέπει να επισηµαίνεται αντίστοιχα από τον δηλούντα στο
υπόµνηµα που καλείται τούτος κατά τα ανωτέρω να υποβάλει, και υποχρεωτικά να
συνοδεύεται το υπόµνηµα τούτο από απλά φωτοαντίγραφα των σχετικών Ιδιωτικών
Συµφωνητικών Υπεργολαβίας µεταξύ της διαγωνιζόµενης Επιχείρησης και του
Αναδόχου/Παρόχου, όπως τούτα είχαν γνωστοποιηθεί και επικυρώθηκαν, γενόµενα δεκτά
από την αρµόδια κατά περίπτωση ∆ΟΥ. Για την τεκµηρίωση της επικύρωσης αρκεί επί του
φωτοαντιγράφου του Συµφωνητικού να υπάρχει ο σχετικός α/α πρωτοκόλλου της
Φορολογικής Αρχής.
ii) Αναφορά υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου,
στην οποία θα αναφέρονται τα διευθυντικά και τα επιστηµονικά στελέχη καθώς και όλοι οι
τεχνικοί για τους οποίους ζητείται εµπειρία, οι οποίοι αποτελούν µέρος της οµάδας παροχής
των υπηρεσιών. Η ανωτέρω αναφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω για
το σύνολο των ατόµων που απαρτίζουν την οµάδα παροχής (δεν απαιτείται για τους
βοηθούς) :
Πίνακα στοιχείων κάθε µέλους της οµάδας παροχής των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους
όρους του άρθρου 22.∆.α.iii.B1 και 22.∆.α.iii.B2 της παρούσας. Στον πίνακα θα
αναγράφεται κατ’ ελάχιστο,
• Ονοµατεπώνυµο,
• Τίτλοι σπουδών,
• Είδος και αριθµός άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή και βεβαίωση αναγγελίας από
τις οικείες ∆/νσεις Ανάπτυξης της Περιφέρειας κατά περίπτωση και όπου
απαιτείται.
• Είδος και αριθµός επαγγελµατικής άδειας όπου απαιτείται.
• Είδος και χρόνος της εµπειρίας.
Σηµειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα δηλωθέντα
στο ΤΕΥ∆ κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση οιασδήποτε
διαφοροποίησης αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη και το άτοµο που θα
προταθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσων προσόντων µε αυτό το οποίο θα
υποκαταστήσει.
Τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται µε τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα
συνοδεύουν υποχρεωτικά τον πίνακα ανάλογα µε τη θέση που θα απασχοληθούν οι
εργαζόµενοι :
1. για τον Συντονιστή έργου της παρ.22.∆.iii.B1 της παρούσας
• φ/α πτυχίου
• φ/α άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
•Υπεύθυνη δήλωση αυτού, µε την οποία θα αποδεικνύεται η εµπειρία,
τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών σε καθήκοντα συντονιστή
έργου ή παροχής υπηρεσίας και σε ποιον/ποιους φορέα/εις (δηµόσιο ή ιδιωτικό).
2.
2.1 για τους τεχνικούς των συνεργείων εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισµού της παρ.
22.∆.iii.B2.i της παρούσας,
• φ/α πτυχίου
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• φ/α άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
• φ/α επαγγελµατικής άδειας ή βεβαίωση αναγγελίας από τις οικείες ∆/νσεις
Ανάπτυξης της Περιφέρειας κατά περίπτωση
2.2 Συνεργείο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων της 22.∆.iii.B2.ii
• φ/α πτυχίου
• φ/α άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
• φ/α επαγγελµατικής άδειας ή βεβαίωση αναγγελίας από τις οικείες ∆/νσεις"

Πέραν των ανωτέρω περιοριστικών διατάξεων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην ∆ιακήρυξη,
για την προσθήκη πρόσθετων όρων περί Τεχνικής Ικανότητας των ∆ιαγωνιζόµενων
σύµφωνα µε τις προβλέψεις των άρθρων 53, παρ. 7 και 76 παρ. 2, απαιτείται Απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών κατόπιν θετικής Εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων / Τµ.
Κατ. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα και µε την συνηµµένη
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ.
Κατόπιν αυτών σας ζητάµε την ακύρωση του διαγωνισµού και την επαναδηµοπράτησή του
µε την απαλοιφή των αυθαίρετων και µη σύννοµων επιπλέον απαιτήσεων.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συν. : Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ
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