ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 37183

ΑΘΗΝΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Π Ρ Ο Σ Την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΑΚ.: Υπουργείο Υποδομών
Υπόψη Υφυπουργού κ. Γ. Καραγιάννη
ΚΟΙΝ.: Ομάδα Εργασίας / Απόφαση Γ.Γ.Υ με Α.Π.
74177/22.03.2021
περί
ενιαίας
εφαρμογής των διατάξεων του ν.
4412/2016 (Α’ 147) ως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με τον ν.4782/2021
(Α’ 36)

ΘΕΜΑ: Παράνομοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182070): «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
Κύριοι,
Κατόπιν οχλήσεων εταιρειών-μελών πληροφορηθήκαμε ότι στην εν θέματι διακήρυξη έχετε
περιλάβει πρόσθετες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (άρθρο
22Γ) καθώς και ιδιαίτερα αυξημένες προϋποθέσεις στην ενότητα για την διασφάλιση της
ποιότητας (άρθρο 22E).
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, έχουν περιληφθεί και οι κάτωθι, πρόσθετοι όροι, καθ’
υπέρβαση του ΜΕΕΠ :
«22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.
Να είναι κερδοφόροι για έκαστη εκ των πέντε (5) δημοσιευμένων οικονομικών
χρήσεων για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019. Σε περίπτωση δε Ένωσης
εταιρειών/ Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται από
έκαστο των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
2.
Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη 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 που θα ανέρχεται στα 3.500.000,00 €. 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 επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Σε
περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση
οφείλει να καλύπτεται συνολικά μεμονωμένα από όλα τα μέλη της Ένωσης Κοινοπραξίας.
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις
καλύπτονται μεμονωμένα από τα μέλη της ένωσης.
3.
Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη παρούσα διαδικασία, πρέπει να
αποδεικνύουν πως κατά την υποβολή της προσφοράς τους έχουν ασφαλιστική κάλυψη
γενικής αστικής ευθύνης, με ανώτατο όριο ευθύνης τουλάχιστον ίσο με 1.500.000,00 €. Σε
περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση
οφείλει να καλύπτεται συνολικά από τα μέλη έκαστο των μελών της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας.
4.
Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις πέντε τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019) κατ’ ανώτατο όριο
(συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του) για ποσό τουλάχιστον ίσο με 4.000.000,00 €.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………»

«22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στο μητρώο των
επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β.
8. Πιστοποιητικό έγγραφής του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, στο φυτοϋγειονομικό
μητρώο της οικείας Περιφέρειας.
9. Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της αυτοφυούς
χλωρίδας CITES σχετικά με την δραστηριότητά της διάθεσης στην αγορά και διακίνησης
των ειδών αυτών.
10. Να διαθέτει κατά την υποβολή της προσφοράς ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής
ευθύνης περιβαλλοντικών κινδύνων (ρύπανση, συλλογή, μεταφορά) με ανώτατο όριο
ευθύνης ασφαλιστικής περιόδου ποσό ίσο με 100.000,00 €. Σε περίπτωση δε Ένωσης
εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται
συνολίκά από τα μέλη έκαστο των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα συγκεκριμένα πεδία οφείλονται να
καλύπτονται επί ποινή αποκλεισμού από έκαστο των μελών της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας.»
Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των Μελών μας, η συμπερίληψη των όρων
χρηματοοικονομικής επάρκειας, που περιλαμβάνουν απαιτήσεις καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ,
και των αδικαιολόγητα αυξημένων προϋποθέσεων που περιγράφονται στο άρθρο 22Ε, είναι
παράνομη αφενός διότι οι ανωτέρω όροι παραβιάζουν τις αρχές της αναλογικότητας, της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ανόθευτου ανταγωνισμού
και αφετέρου διότι, ενώ αφορούν σε πρόσθετες απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, δεν έχει προηγηθεί η έγκρισή τους από το Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του
Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/2021 και ισχύει από 1.6.2021. Το
κρίσιμο δε κριτήριο για τη λήψη της έγκρισης του ΣΔΕ για την εισαγωγή των επίμαχων
όρων δεν είναι αν είναι εκτός ορίων του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, αλλά αν τίθενται
καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων στο οικείο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων. Σας
παραθέτουμε το κρίσιμο πρώτο εδάφιο της σχετικής διάταξης προς ενημέρωσή σας:
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«3. Για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,
πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α' 112), για την εγγραφή και
κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και
κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν
γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών.»
Ως εκ τούτων, οφείλετε να ανακαλέσετε τη διακήρυξη του εν θέματι έργου και να
επαναπροκηρύξετε τον διαγωνισμό, τηρώντας τους επιβαλλόμενους από την οικεία
νομοθεσία ουσιώδεις τύπους της διαδικασίας, επιπροσθέτως δε απαλείφοντας τους
επίμαχους πρόσθετους όρους καθ’ υπέρβαση του Μ.Ε.ΕΠ./ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., οι οποίοι είναι και
κατά περιεχόμενο παράνομοι.
Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ
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