ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ.: 37867

ΑΘΗΝΑ, 14 Μαρτίου 2022

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Θερµαϊκού
ΑΝΑΚ.: Α) Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Υπόψη
i) Υφυπουργού Υποδοµών
κ. Γεωργίου Καραγιάννη
ii) Γενικής Γραµµατέα Υποδοµών
κας Μαρίας Έλλης Γεράρδη
Β) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων -ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Υπόψη
∆/νσης Ελέγχου
Γ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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

ΘΕΜΑ: Ακύρωση του διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ∆.Ε.ΕΠΑΝΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» (Α/Α
ΕΣΗ∆ΗΣ:186905).
Κύριοι,
Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσµου διαµαρτυρήθηκαν έντονα για την διακήρυξη του εν θέµατι
διαγωνισµού στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
«Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
21.4 Προκειµένου αποδεδειγµένα οι προσφέροντες να έχουν λάβει γνώση των
ιδιαιτεροτήτων του τόπου εκτέλεσης του εν λόγω έργου και να προσκοµίσουν στην
Υπηρεσία αποδεικτικά συµµόρφωσης του προσφερόµενου εξοπλισµού του άρθρου
του Τιµολογίου µε Α.Τ. 2.1.06 και Α.Τ. 2.1.10 Θα οργανωθεί από τον Κύριο του έργου–
∆.Ε.Υ.Α. Θερµαϊκού & τον φορέα κατασκευής του έργου- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
επίσκεψη-ενηµέρωση στην περιοχή εκτέλεσης του έργου της ΕΕΛ και του αντλιοστασίου,
στις 21/03/2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00π.µ.
Η συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική,
ώστε να πιστοποιηθεί ότι ο διαγωνιζόµενος θα λάβει υπόψη του, κατά την υποβολή της
οικονοµικής προσφοράς, το κόστος κατασκευής και αγοράς του εν λόγω εξοπλισµού αλλά
και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.
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Στα προσκοµιζόµενα κατά την επίσκεψη έγγραφα θα πρέπει τουλάχιστον να
συγκαταλέγονται, υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης συνεργασίας του προµηθευτή του
εξοπλισµού, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός έχει τεχνικά
χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα ζητούµενα και συνολικά τα έγγραφα που
αναφέρονται στο «’Εντυπο συµφωνίας τεχνικών χαρακτηριστικών ζητουµένου
εξοπλισµού». Στην περίπτωση που τα αποδεικτικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις του
ανωτέρου άρθρου, τότε αυτά απορρίπτονται και δεν χορηγείται στον
διαγωνιζόµενο η βεβαίωση προσκόµισης – καταλληλότητας αποδεικτικών
εξοπλισµού των άρθρων του Τιµολογίου µε Α.Τ. 2.1.06 και Α.Τ. 2.1.10.
Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόµενος δε δύναται για λόγους ανωτέρας βίας να
παρευρεθεί την προκαθορισµένη ηµέρα, θα οριστεί κατόπιν υποβολής αίτησής του µια νέα
ηµεροµηνία. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για
συµµετοχή στην διαδικασία ή να υποβάλουν αίτηση για νέα ηµεροµηνία συνάντησης, µε
σχετικό αίτηµα µέσω της ενότητας επικοινωνία της πλατφόρµας του διαγωνισµού του
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ έως τρεις (3) ηµερολογιακές µέρες πριν την επίσκεψη - ενηµέρωση.
Για τη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στην παραπάνω διαδικασία θα δοθούν :
α) βεβαίωση συµµετοχής και β) βεβαίωση προσκόµισης – καταλληλότητας
αποδεικτικών εγγράφων τεκµηρίωσης του ζητούµενου εξοπλισµού σύµφωνα µε
τα άρθρα του Τιµολογίου µε Α.Τ 2.1.06, Α.Τ 2.1.10. και σύµφωνα µε το «Έντυπο
συµφωνίας τεχνικών χαρακτηριστικών ζητουµένου εξοπλισµού», αντίγραφα των
οποίων θα υποβληθούν µε την προσφορά του συµµετέχοντα.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η επίσκεψη αρκεί να
πραγµατοποιηθεί από το ένα µέλος της ένωσης και αντίστοιχα οι παραπάνω βεβαιώσεις
αρκεί να αφορούν στο ένα µέλος της ένωσης.
Το έργο, που αφορά σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών αποβλήτων ενός µικρού
στελέχωσης,
απαιτεί
τη
δυνατότητα
οικισµού
µε
περιορισµένη
ικανότητα
αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας της εγκατάστασης αλλά και ορθής παρακολούθησής των
διεργασιών της επεξεργασίας. Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη του λογισµικού για το
σύστηµα αυτοµατισµού που ζητείται, θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλο προσωπικό και οι
οικονοµικοί φορείς που θα συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει
να προχωρήσουν σε συνεργασία µε κατάλληλο παραγωγό ανάπτυξης λογισµικού,
ή να αποδεικνύουν ότι οι ίδιοι κατέχουν την απαιτούµενη ικανότητα».
Η απαίτηση για συνυποβολή µε την προσφορά πιστοποιητικών καταλληλότητας του
εξοπλισµού, συµφωνητικών συνεργασίας µε προµηθευτές κλπ., αποτελούντων τούτων
προϋποθέσεων συµµετοχής στον διαγωνισµό, πρόκειται για άνευ ετέρου καταχρηστικό
και παράνοµο όρο, αφού περιορίζει δυσανάλογα και απρόσφορα τη δυνατότητα
συµµετοχής στον διαγωνισµό εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Περαιτέρω δε, ο προβλεπόµενος προέλεγχος (!) των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά το
στάδιο της επιτόπιας επίσκεψης στον τόπο κατασκευής του έργου, όπως περιγράφεται στο
ως άνω άρθρο της διακήρυξης, είναι επίσης παράνοµος όρος, περιορίζει έτι περαιτέρω τον
ανταγωνισµό, καθιστώντας διάτρητη την διαγωνιστική διαδικασία αφού οι συµµετοχές θα
καθορίζονται αποκλειστικά από συγκεκριµένους προµηθευτές!
Κατόπιν αυτών διαµαρτυρόµαστε εντονότατα και ζητούµε την ακύρωση του εν θέµατι
διαγωνισµού.
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Παράλληλα κοινοποιούµε την παρούσα διαµαρτυρία στο Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών καθώς και στην αρµόδια ∆νση Ελέγχου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ προκειµένου µε τις
αρµοδιότητες κι ευθύνες που τους έχει παραχωρήσει ο Νοµοθέτης να διερευνήσουν τι
υποκρύπτεται πίσω από αυτούς τους προδήλως παράνοµους όρους.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ
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