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ΑΘΗΝΑ, 9 Απριλίου 2021
ΠΡΟΣ
∆ήµο Ελασσόνας
Υπόψη
• ∆ηµάρχου
• Τεχνικής Υπηρεσίας
ΚΟΙΝ.: ∆ΕΥΑ Ελασσόνας

ΘΕΜΑ:

Απαράδεκτοι
όροι
διακήρυξης
στο
διαγωνισµό
του
έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ∆.∆.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», της ∆.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας και Αναθέτουσα Αρχή τον ∆ήµο
Ελασσόνας, προϋπολογισµού 3.467.741,94€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Κύριοι,
Κατόπιν οχλήσεων εταιρειών-µελών πληροφορηθήκαµε ότι στην εν θέµατι διακήρυξη
έχουν περιληφθεί, µεταξύ άλλων, οι κάτωθι ειδικοί όροι:
Α) Σύµφωνα µε το άρθρο 22.Γ Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια της
διακήρυξης:
«(α) Για τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
5. Ο µέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών, τον οποίον πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει
οι ενδιαφερόµενοι για να µετάσχουν στον διαγωνισµό κατά την προηγούµενη της
δηµοσιεύσεως της παρούσης τριετία, (δηλαδή για τα έτη 2017 2018 2019), θα πρέπει να
είναι ίσος ή ανώτερος του προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου έργου.
6. Ο µέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών στην κατηγορία των υδραυλικών υπό πίεση
έργων, τον οποίον πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει οι ενδιαφερόµενοι για να µετάσχουν
στον διαγωνισµό κατά την προηγούµενη της δηµοσιεύσεως της παρούσης τριετία, (δηλαδή
για τα έτη 2017 2018 2019), να είναι ίσος ή ανώτερος του ποσού των 700.000,00 €.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οι παραπάνω όροι πρέπει να τηρούνται από όλους
τους οικονοµικούς φορείς.
7. Θα πρέπει να καλύπτουν τους δείκτες βιωσιµότητας :
-Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις > 1,50.
-Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων >2.
Ως σύνολο υποχρεώσεων ορίζεται η άθροιση των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων, εξαιρουµένων των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων που δεν αφορούν
τραπεζικό δανεισµό και των τιµολογηµένων απαιτήσεων.
Οι δείκτες βιωσιµότητας προκύπτουν από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της
επιχείρησης ή αν νοµίµως δεν δηµοσιεύει ισολογισµούς από δήλωση ορκωτού λογιστή. Σε
περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, όλα τα µέλη της πρέπει να καλύπτουν τους
δείκτες βιωσιµότητας.
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8. Θα πρέπει να µην έχουν καµία φορά αρνητικό αποτέλεσµα (ζηµία) οικονοµικής χρήσης
µετά από (συµπεριλαµβανοµένων) φόρους, τόκους και αποσβέσεις για τις οικονοµικές
χρήσεις (2017 –2018 -2019).
Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, θα πρέπει κάθε µέλος να πληροί το
παραπάνω κριτήριο.
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».
Β) Σύµφωνα µε το άρθρο 22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα της
διακήρυξης:
«2) Για την κατηγορία των Υδραυλικών έργων ή Η/Μ θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει
ολοκληρωµένα και µε καλή εκτέλεση δύο τουλάχιστον έργα προϋπολογισµού ίσου ή
µεγαλύτερου του 2/3 δηµοπρατούµενου κατά την τελευταία πενταετία, στα οποία να
περιλαµβάνονται εργασίες υδραυλικών υπό πίεση ή Η/Μ τουλάχιστον 1.000.000
προϋπολογισµού σε έκαστο έργο».
Γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της διακήρυξης:
«Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, θα πρέπει να διαθέτουν τα
ακόλουθα πιστοποιητικά που να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα για την
κατηγορία των υδραυλικών έργων:
1) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:20 15.
2) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004.
3) Πιστοποιητικό OSHAS 18001:2007 για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
4) Πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης οδικής ασφάλειας κατα ISO 39001:2012, για την
συλλογή µεταφορά και διαχείριση στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, διενέργεια
µεταφορικού έργου σε έργα δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Στην περίπτωση σύµπραξης
ένωσης κοινοπραξίας, θα πρέπει κάθε µέλος να διαθέτειτα παραπάνω πιστοποιητικά».
Σύµφωνα µε τις διαµαρτυρίες των Μελών µας, οι πρόσθετοι αυτοί όροι:
-

-

είναι υπερβολικοί και καταχρηστικοί για ένα έργο σύνηθες όπως το εν θέµατι έργο,
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,
δεν είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου,
στερούν αναίτια τη δυνατότητα συµµετοχής στο µεγαλύτερο ποσοστό των ικανών
εργοληπτικών επιχειρήσεων πλήττοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον υγιή
ανταγωνισµό.

Με δεδοµένα τα ανωτέρω η εν θέµατι διακήρυξη, όπως έχει σήµερα, βάλει κατά της αρχής
της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης, και κατά συνέπεια ζητάµε την άµεση
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απόσυρσή της 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
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