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ΘΕΜΑ: Περιοριστικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου:   

«Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισµού στο Νέο Στάδιο 
Ανταγόρα» ∆ήµου Κω» (Π.Υ. 400.00,00 €). 

 
Κύριοι,  
 
Κατόπιν ενηµέρωσης εταιρειών-µελών µας πληροφορηθήκαµε ότι στην εν θέµατι διακήρυξη 
έχουν περιληφθεί, µεταξύ άλλων, οι κάτωθι όροι: 
 
«22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
α) Οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατά την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) να 
έχουν κερδοφόρες χρήσεις και να έχουν γενικό µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 
ίσο µε το 100% της παρούσας, χωρίς το ΦΠΑ (Άρθρο 75, παρ. 3, Ν.4412/2016). 
β) Να µην υπήρξε αρνητικό το αποτέλεσµα του ισολογισµού των οικονοµικών χρήσεων των 
τριών τελευταίων ετών ΦΠΑ (Άρθρο 75, παρ. 3, Ν.4412/2016). 
γ) Οι οικονοµικοί φορείς που θα λάβουν µέρος στην παρούσα διαδικασία, πρέπει να 
αποδεικνύουν πως έχουν ικανοποιητική χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η οποία και θα 
τεκµαίρεται από βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από αναγνωρισµένη τράπεζα. Στην 
προσκοµιζόµενη βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται πως οι συµµετέχοντες οικονοµικοί 
φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους, έχουν τη δυνατότητα χρηµατοδότησης 
κεφαλαίου κίνησης, για ποσό τουλάχιστον του 200% της παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α. Το 
προαναφερθέν ποσό θα διατίθεται αποκλειστικά επί ποινή αποκλεισµού για 
χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης (Κ/Κ) και δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει όρια 
εγγυοδοσίας του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ.4 του ν. 3669/2008, 
όπως ισχύει. 
 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
α) Μέσο ετήσιο εργατοτοϋπαλληλικό προσωπικό τουλάχιστον έξι (6) άτοµα κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας 
β) Ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας σε εργασίες ή προµήθειες παρόµοιου αντικειµένου, 
κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών και να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον πέντε (5) 
συµβάσεις έργου, εργασίας ή προµήθειας χυτού συνθετικού τάπητα (ταρτάν)  και µία (1) 
σύµβαση προµήθειας και εγκατάστασης υλικών ηλεκτροφωτισµού σε γήπεδο.» 
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Σύµφωνα µε τις διαµαρτυρίες των Μελών µας, οι πρόσθετοι αυτοί όροι δεν έχουν την 
απαιτούµενη νοµιµοποίηση για την συµπερίληψή τους στο τεύχος διακήρυξης του έργου – 
αφού πρόκειται για κριτήρια καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
εγκρίνονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε. 
 
Επιπλέον αυτού σηµειώνουν ότι:  

- οι 22.Γ α) & β) είναι µη αναλογικοί και απρόσφοροι,  
- ο 22.∆ α) είναι παράνοµος, αναιτιολόγητος και παραβιάζει ευθέως το ΜΕΕΠ και τις 

διατάξεις περί στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
- ο 22.∆ β) είναι µη αναλογικός καθότι απαιτεί υπερβολική τεχνική εµπειρία, µη 

αναγκαία για το συγκεκριµένο έργο, ενώ  
- στερούν αναίτια τη δυνατότητα συµµετοχής σε πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων 

πλήττοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον υγιή ανταγωνισµό.  
 
Εφόσον τα ανωτέρω αληθεύουν, αφορούν σε υπερβολικούς και καταχρηστικούς όρους, 
που βάλουν κατά της αρχής της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης, και κατά 
συνέπεια ζητάµε την άµεση απόσυρση της διακήρυξης και την απάλειψη των µη σύννοµων 
όρων ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικός ανταγωνισµός κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, εις 
όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. 
 

Με τιµή, 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ          ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 
 

 


