ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 32756

ΑΘΗΝΑ, 27 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΣ
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. –
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης ίλυος και
εκπλυµάτων αντίστροφης πλύσης από την Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ)
Αχαρνών».
Αγαπητοί κύριοι,
Σας γνωρίζουµε ότι η άποψη των Νοµικών Υπηρεσιών του Συνδέσµου µας σχετικά
µε το ζήτηµα του δικαιώµατος συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων στους
διαγωνισµούς έργων έχει ως εξής:
1. Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων
έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ και των αντιστοιχουσών τάξεων και κατηγοριών.
2. Οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να εγκρίνεται από
τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε.
3. Οι τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις (Ν. 4412/2016) είχαν ως στόχο την
παροχή δυνατότητας συµµετοχής και σε ε.ε. µη καλουµένων τάξεων, όχι στον
περιορισµό του δικαιώµατος συµµετοχής όσων ε.ε. είναι καταταγµένες στις
καλούµενες τάξεις.
Οι παραπάνω απόψεις εκφράζονται και από την κατεξοχήν αρµόδια Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (βλ. Απόφαση 418/2018).
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό σας επισηµαίνουµε και πάλι ότι: Οποιοδήποτε
κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ δηλαδή πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση,
πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών &
Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε, κατά συνέπεια, η πρόβλεψη της εν θέµατι
διακήρυξης περί κατασκευής κατά την τελευταία 7ετία (έτος 2011 και µετά) ενός
τουλάχιστον έργου επεξεργασίας νερού που να περιλαµβάνει στάδιο κροκίδωσης-καθίζησης
καθώς και µηχανική αφυδάτωση ίλυος µε σύστηµα φυγοκέντρωσης, είναι µη σύννοµη.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 32757

ΑΘΗΝΑ, 27 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΣ
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. –
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου
ύδρευσης σε περιοχές αρµοδιότητας τοµέα Ηρακλείου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ».
Αγαπητοί κύριοι,
Σας γνωρίζουµε ότι η άποψη των Νοµικών Υπηρεσιών του Συνδέσµου µας σχετικά
µε το ζήτηµα του δικαιώµατος συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων στους
διαγωνισµούς έργων έχει ως εξής:
1. Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων
έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ και των αντιστοιχουσών τάξεων και κατηγοριών.
2. Οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να εγκρίνεται από
τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε.
3. Οι τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις (Ν. 4412/2016) είχαν ως στόχο την
παροχή δυνατότητας συµµετοχής και σε ε.ε. µη καλουµένων τάξεων, όχι στον
περιορισµό του δικαιώµατος συµµετοχής όσων ε.ε. είναι καταταγµένες στις
καλούµενες τάξεις.
Οι παραπάνω απόψεις εκφράζονται και από την κατεξοχήν αρµόδια Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (βλ. Απόφαση 418/2018).
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό σας επισηµαίνουµε και πάλι ότι: Οποιοδήποτε
κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ δηλαδή πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση,
πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών &
Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε, κατά συνέπεια, οι προβλέψεις της εν θέµατι
διακήρυξης περί:
- στελέχωσης των οικονοµικών φορέων από τουλάχιστον δύο µηχανικούς 11ετούς
κατασκευαστικής εµπειρίας και δύο µηχανικούς 8ετούς κατασκευαστικής εµπειρίας σε
υδραυλικά έργα και
- εκτέλεσης την τελευταία πενταετία (2013-2017) ενός τουλάχιστον υδραυλικού έργου σε
δίκτυα ύδρευσης µε ελάχιστο προϋπολογισµό δηµοπράτησης ένα εκατοµµύριο
(1.000.000,00) €,
είναι µη σύννοµες.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
www.sate.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 32759

ΑΘΗΝΑ, 26 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΣ
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. –
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου
ύδρευσης σε περιοχές αρµοδιότητας τοµέα Πειραιά της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ».
Αγαπητοί κύριοι,
Σας γνωρίζουµε ότι η άποψη των Νοµικών Υπηρεσιών του Συνδέσµου µας σχετικά
µε το ζήτηµα του δικαιώµατος συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων στους
διαγωνισµούς έργων έχει ως εξής:
1. Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων
έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ και των αντιστοιχουσών τάξεων και κατηγοριών.
2. Οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να εγκρίνεται από
τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε.
3. Οι τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις (Ν. 4412/2016) είχαν ως στόχο την
παροχή δυνατότητας συµµετοχής και σε ε.ε. µη καλουµένων τάξεων, όχι στον
περιορισµό του δικαιώµατος συµµετοχής όσων ε.ε. είναι καταταγµένες στις
καλούµενες τάξεις.
Οι παραπάνω απόψεις εκφράζονται και από την κατεξοχήν αρµόδια Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (βλ. Απόφαση 418/2018).
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό σας επισηµαίνουµε και πάλι ότι: Οποιοδήποτε
κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ δηλαδή πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση,
πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών &
Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε, κατά συνέπεια, οι προβλέψεις της εν θέµατι
διακήρυξης περί:
- στελέχωσης των οικονοµικών φορέων από τουλάχιστον δύο µηχανικούς 11ετούς
κατασκευαστικής εµπειρίας και δύο µηχανικούς 8ετούς κατασκευαστικής εµπειρίας σε
υδραυλικά έργα και
- εκτέλεσης την τελευταία πενταετία (2013-2017) ενός τουλάχιστον υδραυλικού έργου σε
δίκτυα ύδρευσης µε ελάχιστο προϋπολογισµό δηµοπράτησης ένα εκατοµµύριο
(1.000.000,00) €,
είναι µη σύννοµες.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
www.sate.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 32758

ΑΘΗΝΑ, 26 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΣ
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. –
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου
ύδρευσης σε περιοχές αρµοδιότητας τοµέα Αθήνας της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ».
Αγαπητοί κύριοι,
Σας γνωρίζουµε ότι η άποψη των Νοµικών Υπηρεσιών του Συνδέσµου µας σχετικά
µε το ζήτηµα του δικαιώµατος συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων στους
διαγωνισµούς έργων έχει ως εξής:
1. Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων
έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ και των αντιστοιχουσών τάξεων και κατηγοριών.
2. Οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να εγκρίνεται από
τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε.
3. Οι τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις (Ν. 4412/2016) είχαν ως στόχο την
παροχή δυνατότητας συµµετοχής και σε ε.ε. µη καλουµένων τάξεων, όχι στον
περιορισµό του δικαιώµατος συµµετοχής όσων ε.ε. είναι καταταγµένες στις
καλούµενες τάξεις.
Οι παραπάνω απόψεις εκφράζονται και από την κατεξοχήν αρµόδια Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (βλ. Απόφαση 418/2018).
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό σας επισηµαίνουµε και πάλι ότι: Οποιοδήποτε
κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ δηλαδή πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση,
πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών &
Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε, κατά συνέπεια, οι προβλέψεις της εν θέµατι
διακήρυξης περί:
- στελέχωσης των οικονοµικών φορέων από τουλάχιστον δύο µηχανικούς 11ετούς
κατασκευαστικής εµπειρίας και δύο µηχανικούς 8ετούς κατασκευαστικής εµπειρίας σε
υδραυλικά έργα και
- εκτέλεσης την τελευταία πενταετία (2013-2017) ενός τουλάχιστον υδραυλικού έργου σε
δίκτυα ύδρευσης µε ελάχιστο προϋπολογισµό δηµοπράτησης ένα εκατοµµύριο
(1.000.000,00) €,
είναι µη σύννοµες.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
www.sate.gr

