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ΕΠΕΙΓΟΝ       Προς 
        Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
        Τσιμισκή 91 
        54622 Θεσσαλονίκη 
 
 
Θέμα: Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα χιλιάδων (50.000) ογκομετρικών 
υδρομετρητών καταναλωτών και ισάριθμων τηλεσκοπικών διακοπτών ασφαλείας 
¾’ με τηλεσκοπική διάταξη, στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ» 
(προϋπολογισμού 3.600.000 € πλέον ΦΠΑ). 
 
Κύριοι 
 
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκήρυξε 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ογκομετρικών υδρομετρητών καταναλωτών και ισάριθμων τηλεσκοπικών διακοπτών 
ασφαλείας ¾’ με τηλεσκοπική διάταξη, στην περιοχή δραστηριότητάς της, συνολικού 
προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.600.000,00 €) πλέον 
ΦΠΑ. 
 
Η εν λόγω διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ την 15.12.2022, και ορίζει 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών την 12/01/2023 και ώρα 
10:00 και ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 17/1/2023 και ώρα 09:00. 
 
Από το κείμενο της διακήρυξης προκύπτουν αδικαιολόγητοι και υπέρμετροι περιορισμοί των 
εν δυνάμει υποψήφιων οικονομικών φορέων από όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι:  

 παραβιάζουν τους κανόνες που αφορούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό,  

 τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου και  
 τα εφαρμοστέα για την ανάδειξή του κριτήρια  

σε σημείο που να αποκλείει ή να καθιστά δυσχερή τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατά 
παράβαση της ενωσιακής αρχής του ανόθευτου διαγωνισμού και της διαφάνειας. 
 
Μεταξύ των αναφερομένων στη διακήρυξη όρων και προϋποθέσεων, η αναφορά στα άρθρα 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και 2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό καθώς οι 
προϋποθέσεις που τίθενται περιορίζουν αδικαιολόγητα και υπέρμετρα τον κύκλο των εν 
δυνάμει υποψήφιων οικονομικών φορέων.  
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Αναλυτικά: 
Α) Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτούνται 
μεταξύ των άλλων τα εξής: 
 
«… 
β) να διαθέτουν άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό, για την 
επίβλεψη των εργασιών της σύμβασης και άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο εργασιακό 
δυναμικό για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης το οποίο κατ’ ελάχιστο θα 
αποτελείται από: 
- Τρεις (3) τουλάχιστον διπλωματούχους Μηχανικούς (Μηχανολόγους ή Πολιτικούς 

Μηχανικούς) Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ) με τουλάχιστον 
πενταετή εμπειρία ως ομάδα έργου σε συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης 
υδρομετρητών που καλύπτουν τα κριτήρια της ως άνω παραγράφου (α). 

- Λοιπό εργατοϋπαλληλικό δυναμικό τουλάχιστον δέκα (10) ατόμων κατά τα 
τελευταία τρία έτη (2019, 2020 και 2021). 

γ) να διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των αναγκών του 
έργου, όπως μεταφορικά μέσα, αποθήκες, εξοπλισμό κλπ  
δ) να διαθέτουν ιδιόκτητο τεχνικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την εκτέλεση του 
έργου. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 
καλύπτονται αθροιστικά (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).» 
 
 
Η προϋπόθεση «……..να διαθέτουν Τρεις (3) τουλάχιστον διπλωματούχους Μηχανικούς 
(Μηχανολόγους ή Πολιτικούς Μηχανικούς) Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ,ΤΕ) με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως ομάδα έργου σε συμβάσεις προμήθειας και 
εγκατάστασης υδρομετρητών που καλύπτουν τα κριτήρια της ως άνω παραγράφου (α). 
κρίνεται ως δυσανάλογη και υπερβολική και καθιστά αναίτια δυσχερή τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό του συνόλου των ενδιαφερομένων και αποκλεισμό άνευ λόγου 
καταστρατηγώντας την Αρχή της αναλογικότητας, επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα όλους 
τους μετέχοντες στο στάδιο της δημοπρασίας.  
 
 
Β) Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7. που απαιτούνται. 
  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
διαθέτουν μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 
 
• ISO 22301:2019 ή νεότερο (Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας) και 
• ISO 37001:2017 ή νεότερο (Σύστημα Διαχείρισης και Καταπολέμησης της 

Δωροδοκίας και της Διαφθοράς). 
 
Τα συγκεκριμένα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
απαιτούνται εκ του περισσού και το μόνο σκοπό που επιτελεί αυτή η επιταγή της 
διακήρυξης είναι να περιορίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 
δημιουργώντας έτσι πεδίο μονοπωλίου στη συμμετοχή καταστρατηγώντας τις αρχές της 
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ίσης μεταχείρισης άλλως απαγόρευσης των διακρίσεων, την αρχή της διαφάνειας, την αρχή 
της αναλογικότητας και την αρχή του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. 
 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στην εν λόγω διακήρυξη θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής που δημιουργούν απόλυτους περιορισμούς χωρίς λόγο για τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων οικονομικων φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό και κατά συνέπεια 
ζητούμε την απαλοιφή των όρων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό στο στάδιο της 
δημοπρασίας.  

 
Με τιμή, 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ 
 
 
 


