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Αριθ.Πρωτ.2162 

Προς  

Το Δήμαρχο Φυλής 

 κ. Χρήστο Παππού 

 

Κοινοποίηση: 

-Τπουργό Εσωτερικών  

 κ. Παναγιώτη κουρλέτη 

-Περιφερειάρχη Αττικής 

 κα Ρένα Δούρου 

-Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής 

 κα Καλλιόπη Καρδαμίτση 

-Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών  του Δήμου Υυλής 

 

Θέμα: Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την  επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και 

αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 

2015 περιοχές του Δήμου Φυλής»,  προϋπολογισμού  5.000.000 ευρώ.  

 

Κύριε Δήμαρχε,  
μέλη της  Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται για τους όρους 

της διακήρυξης του  διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής  του 

έργου του θέματος,  που πρόκειται να διεξαχθεί την 06.12.2016. 

υγκεκριμένα στο άρθρο 14 της διακήρυξης αναφέρεται  ότι «κριτήριο για την 

ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά όχι μόνο βάσει τιμής, 

αλλά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο 

άρθρο 86 παρ. 2 Ν. 4412/2016.». 

Όμως στην παρ. 9 του  ίδιου  άρθρο 86 Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι τα κριτήρια 

ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής 

στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή, αλλά πρέπει, εκτός των άλλων, να διασφαλίζουν τη 

δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού.  

Από τη μελέτη των τευχών δημοπράτησης προκύπτει, κατά την άποψή μας,  ότι η 

αναθέτουσα αρχή δεν έλαβε υπόψιν της κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης 

την παρ. 9 του άρθρου 86 και θέσπισε κριτήρια δεσμευτικά και ταυτόχρονα αόριστα, 

που είναι βέβαιο ότι περιορίζουν τον ανταγωνισμό,  θα δημιουργήσουν προβλήματα 

στη διαγωνιστική διαδικασία  και προσφυγή σε ένδικα μέσα εκ μέρους των 

συμμετεχόντων.  



Σα κριτήρια και η αντίστοιχη στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από αυτά με 

βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές των διαγωνιζομένων καταγράφονται 

στο άρθρο 14 της διακήρυξης, ενώ το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς 

προσδιορίζεται στο άρθρο  24.3.1 έως 24.3.5.  

Έτσι για το κριτήριο της οργάνωσης του διαγωνιζομένου, με συντελεστή βαρύτητας 

20%, αναφορικά με τους πόρους που θα διαθέσει για την εκτέλεση του  έργου 

απαιτείται να διαθέτει έκαστος συμμετέχων  δύο εκσκαφείς, έξι τριαξονικά ή 

τετραξονικά φορτηγά, ένα λαστιχοφόρο φορτωτή, ένα φορτωτή-εκσκαφέα, ένα 

περιστροφικό κόσκινο και ένα σάρωθρο. Η ανάγκη διάθεσης των δύο τελευταίων 

οχημάτων ουδόλως προκύπτει από τη μελέτη του έργου και απεναντίας μειώνει 

αναίτια  τον αριθμό των υποψηφίων στο διαγωνισμό.  

Εν συνεχεία συντελεστή βαρύτητας 20% έχει και το κριτήριο για την οργάνωση του 

διαγωνιζομένου για την αντιμετώπιση κινδύνων από τα υφιστάμενα δίκτυα Κ.Ω. και 

αποτροπής οχλήσεων στο κοινωνικό σύνολο. Προς απόδειξη του κριτηρίου αυτού  

θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 24.3.2 της διακήρυξης οι διαγωνιζόμενοι να 

προσκομίσουν  σχετική τεχνική έκθεση όπου θα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο 

προτίθενται να αντιμετωπίσουν κάθε υφιστάμενο δίκτυο με σκοπό την αποφυγή 

ατυχημάτων, την ελαχιστοποίηση της όχλησης και τους τρόπους αντικατάστασης ή 

επισκευής των θιγόμενων από την κατασκευή δικτύων.  

Όμως η απόδειξη και  αυτού του κριτηρίου παραμένει αόριστη, δεν προκύπτει το 

πώς θα βαθμολογηθεί και κυρίως από πουθενά δεν προκύπτουν ποια είναι τα 

υφιστάμενα δίκτυα των Κ.Ω για τα οποία πρέπει να συνταχθεί η έκθεση.  

Σην ίδια αοριστία παρουσιάζουν και τα δύο επόμενα κριτήρια για τα οποία οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει  να προσκομίσουν τεχνικές εκθέσεις για τις εκσκαφές επί των 

οδών και για τις βλάβες στην υφιστάμενη λίμνη εκτόνωσης  και τις εργασίες 

καθαρισμού της, για τις οποίες δεν προσδιορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια  

βαθμολόγησης  εκάστης απαίτησης.  

Σέλος, και για το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια με 

βάση τα οποία θα πρέπει να συνταχθεί και εν συνεχεία να βαθμολογηθεί αυτό.  

Επειδή εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι οι απαιτήσεις της εν λόγω διακήρυξης  

και τα κριτήρια βαθμολόγησης βρίθουν  αοριστιών και μειώνουν υπέρμετρα  και 

αναίτια τον ανταγωνισμό, 

τα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, που εκτός των άλλων είναι η 

προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, ζητούμε την 

ακύρωση του διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία και την 

επαναδημοπράτησή του με αντικειμενικά κριτήρια, δεκτικά ορθής  βαθμολόγησης  

με σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό, στον οποίο και ο Ν. 4412/2016 προσβλέπει.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 


