Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ.Πρωτ.496
Προς
Το Δήμαρχο Ιωαννιτών
κ. Θωμά Μπέγκα
Κοινοποίηση:
-Περιφερειάρχη Ηπείρου
κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
κ. Βασίλειο Μιχελάκη
-Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών
Θέμα: Διακηρύξεις ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχων κατασκευής
των έργων με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου
και πλατειών» και «Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή
οδό Ανατολής-Κατσικάς»
Κύριε Δήμαρχε,
μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται για τους όρους
των διακηρύξεων των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής των
έργων του θέματος, που πρόκειται να διεξαχθούν την 09.02.2017 και την 07.02.2017,
προϋπολογισμού 150.000 και 500.000 ευρώ αντιστοίχως.
υγκεκριμένα στο άρθρο 21 της διακήρυξης με τίτλο «Δικαιούμενοι συμμετοχής στο
διαγωνισμό» αναφέρεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΕΠ στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά για το πρώτο έργο και 1η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας οδοποιίας για το δεύτερο έργο.
Όμως επιπλέον στο άρθρο 23.5 με τίτλο «Δικαιολογητικά οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ» απαιτείται για τις εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις να προσκομίσουν και τραπεζική βεβαίωση ή
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων τουλάχιστον για
το ύψος της εκτιμώμενης αξίας εκάστης σύμβασης.
ύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική

επάρκεια, οι οποίες, εκτός των άλλων, πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες
με το αντικείμενο της σύμβασης.
την προκειμένη περίπτωση οι προϋπολογισμοί των υπό δημοπράτηση έργων δεν
είναι τόσο μεγάλοι, που να προκύπτει ανάγκη για επιβολή επιπλέον απαιτήσεων.
Άλλωστε, από το λόγο ύπαρξης του ΜΕΕΠ προκύπτει ότι η εγγραφή εργοληπτικής
επιχείρησης σε τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ δημιουργεί τεκμήριο ικανότητας για
τη συμμετοχή στους αντίστοιχους διαγωνισμούς. Και ναι μεν προκειμένου για
διαγωνισμούς με ιδιαίτερο χαρακτήρα, δηλαδή με μη σύνηθες είδος και
πολυπλοκότητα είναι, κατά νόμο, δυνατόν να προστίθενται, υπό προϋποθέσεις
επιπλέον ιδιαίτεροι όροι προσαρμοσμένοι στην ιδιαιτερότητα του δημοπρατούμενου
έργου, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσθήκη επιπλέον δεσμευτικών όρων
δεν δικαιολογείται εκ της φύσεως και του προϋπολογισμού των υπό δημοπράτηση
έργων, απεναντίας ελλοχεύει κίνδυνος προσδιορισμού επιχειρήσεων οι οποίες, μόνο
αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού δύνανται να αναλάβουν τα επίμαχα
έργα.
Επιπλέον στην παρ. 9 του 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.
Επειδή εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι οι απαιτήσεις των εν λόγω
διακηρύξεων μειώνουν 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
απαλοιφή των επιπλέον όρων από τις προαναφερόμενες διακηρύξεις.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ
ΕΤΑΓΓΕΛΟ Θ. ΚΑΕΛΑ

