ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ.

34512

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣ
1. ∆/νση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
2. ∆/νση Προστασίας και Αναστήλωσης
Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων
ΑΝΑΚ.: Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού
κα Λίνα Μενδώνη

ΘΕΜΑ: Παράτυποι όροι στους διαγωνισµούς των έργων:
1) «Οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισµού Αρχαιολογικού Μουσείου
Άργους» Π.Υ. 4.820.401,99 € µε ΦΠΑ.
2) «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
Χανίων» Π.Υ. 769.962,87 € µε ΦΠΑ.
3) «Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε βιβλιοθήκη
διατηρητέου
νεοκλασσικού
κτηρίου
ιδιοκτησίας
της
εν
Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκοµίδων και Ακταίων 37-39 στο
Θησείο (Οικία Μπάρλα)» Π.Υ. 2.021.200,00 € µε ΦΠΑ.

Κύριοι,
Στις διακηρύξεις των έργων του θέµατος έχουν τεθεί αυθαίρετοι όροι που δεν
ανταποκρίνονται στην σοβαρότητα των έργων και είναι, εν πολλοίς, αντιφατικοί ακόµη και
µεταξύ τους.
Πέραν των απαιτήσεων εµπειρίας που ζητούνται και που πάγια άποψη του Συνδέσµου µας
είναι ότι απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης ύστερα από σχετική εισήγηση του
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, διαπιστώνονται και σοβαρές αυθαιρεσίες στις απαιτήσεις του
άρθρου 22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των οικείων διακηρύξεων.
Συγκεκριµένα:
α) Ο ζητούµενος ελάχιστος κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων
στο έργο 1. και στο έργο 2. είναι 1.200.000 € και για τα δύο έργα παρόλο που ο
προϋπολογισµός Υπηρεσίας του ενός είναι 6 φορές µεγαλύτερος του άλλου.
β) Ο ζητούµενος ελάχιστος κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων
στο έργο 3. είναι 380.000 € δηλαδή το ένα τρίτο του έργου 2. παρότι το έργο 3. είναι τρεις
φορές µεγαλύτερο από το έργο 2.
γ) Οι απαιτήσεις για το έργο 3., τριών συνεχόµενων κερδοφόρων χρήσεων κατά τα έτη
2013-2018 είναι ακατανόητη. ∆ηλαδή µία εταιρεία που έχει κερδοφόρες χρήσεις το 2013,
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2015 και το 2017 και ζηµιογόνες το 2014, 2016 και 2018 αποκλείεται, ενώ µία που έχει
κερδοφόρες χρήσεις 2013, 2014 και 2015 και ζηµιογόνες το 2016, 2017 και 2018 γίνεται
δεκτή. Και όλα αυτά για έργα χρηµατοδοτούµενα από το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ, το οποίο λήγει
σύντοµα και το 70% των πιστώσεων δεν έχουν απορροφηθεί ακόµη.
Παρακαλούµε για τις διορθωτικές ενέργειες.
Με τιµή,

Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

2

