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       Προς  Τον 
       ∆ήµο Κασσάνδρας  
       Υπόψη: 

- ∆ηµάρχου  
- Τεχνικής Υπηρεσίας  

 
 
ΘΕΜΑ: Απαράδεκτοι όροι διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου: «Έργα 

βελτίωσης ∆ιαδηµοτικής Οδοποιίας Οικισµών ∆ήµου Κασσάνδρας» (Π.Υ. 
4.813.306,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 
Κύριε ∆ήµαρχε,  
 
Κατόπιν οχλήσεων εταιρειών-µελών πληροφορηθήκαµε ότι στην εν θέµατι διακήρυξη 
έχουµε περιληφθεί, µεταξύ άλλων, οι κάτωθι όροι: 
«22.Γ. Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
(β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών, τον οποίον πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει οι 
ενδιαφερόµενοι για να µετάσχουν στο διαγωνισµό, κατά την προηγούµενη της 
δηµοσιεύσεως της παρούσης τριετία, (δηλαδή για τα έτη 2017-2018-2019), να είναι ίσος η 
ανώτερος του ποσού των 3.000.000,0 €. 
(γ) Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα το όριο της οποίας να 
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 70 % του προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ. 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
α) Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: Για την 
κατηγορία των Έργων Οδοποιίας: για µεµονωµένους οικονοµικούς φορείς πρέπει να 
περιλαµβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον: δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆’ 
βαθµίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Γ’ βαθµίδας ή ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆’ βαθµίδας 
και τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ Γ’ βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆’ βαθµίδας και 
ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ Γ’ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθµίδας ή ενός (1) 
τεχνικού Μ.Ε.Κ ∆’ βαθµίδας και τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ Γ’ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικών 
Μ.Ε.Κ β’ βαθµίδας. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(γ) Οι συµµετέχοντας οικονοµικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση 
συνεργασίας µε σταθερή µονάδα σε λειτουργία παραγωγής ασφαλτοµίγµατος ελάχιστης 
δυναµικότητας 180tons/h. 
(δ) Οι συµµετέχοντας οικονοµικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν εν ισχύ πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο για το δοµικό προϊόν 
«Ασφαλτικό Σκυρόδεµα» σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 13108-1:2006+AC:2008». 
 
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 –  

- δεν είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου,  
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- είναι υπερβολικοί για ένα σύνηθες έργο όπως των εν θέµατι έργο,  
- 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 


