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        Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018 
Αριθ. Πρωτ. 168         
 
Προς  
Δήμαρχο Ιωαννιτών  
κ. Μπέγκα Θωμά  
 
 
Κοινοποίηση : 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
 κ. Βασίλειο Μιχελάκη 
 
 
Κύριε Δήμαρχε 
 

Μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται διότι 
στις διακηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων έργων του Δήμου σας, εισήχθη ο πρόσθετος 
όρος της απόδειξης της πιστοληπτικής ικανότητας των οικονομικών φορέων που θα 
συμμετέχουν σε αυτούς. Συγκεκριμένα  έχει προστεθεί η παράγραφος 22Γβ, στην 
οποία ζητείται «απόδειξη της πιστοληπτικής τους ικανότητας …. με σχετικό έγγραφο από 
Τραπεζικό Οργανισμό». Μάλιστα αυτό ζητείται σε όλες τις διακηρύξεις ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού καθώς έχετε προκηρύξει έργα από 80.000€ έως 1.200.000€. 

Σε συνέχεια και της από 27/12/2017 διαμαρτυρίας του Περιφερειακού 
Τμήματος Ηπείρου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η εισαγωγή πρόσθετων 
όρων, πέραν των προβλεπόμενων στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, χρήζει της 
έγκρισης του Υπουργού Υποδομών. Αυτό άλλωστε κρίθηκε και με την πρόσφατη   
αριθμ  529/2017 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία και απαγόρευσε την 
συμβασιοποίηση του συγκεκριμένου  έργου, λόγω της παράνομης χρήσης επιπλέον  
όρου που αφορούσε την χρηματοοικονομική ικανότητα των διαγωνιζομένων, και η 
οποία δεν είχε την έγκριση του Υπουργού. 

Σας επισημαίνουμε  ότι αφενός η χρηματοοικονομική επάρκεια των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (όπως  και η τεχνική) κρίνεται κατά την εγγραφή τους 
στο ΜΕΕΠ και την αναθεώρηση αυτής ανά τακτά χρονικά διαστήματα  και αφετέρου   
ότι σε έργα μικρού προϋπολογισμού δεν υπάρχει ουσία σε αυτήν την απαίτηση, 
καθώς  για παράδειγμα σε έργο προϋπολογισμού 80,000€ απαιτείται βεβαίωση 
πιστοληπτικής ικανότητας 6400€!  
 Τέλος όπως καλώς γνωρίζετε  εργοληπτική επιχείρηση που αναλαμβάνει ένα 
έργο, προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του 
προϋπολογισμού της σύμβασης, πριν την υπογραφή αυτής, η οποία «… καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης». Συνεπώς όλες οι αναθέτουσες αρχές  
καλύπτονται πλήρως με αυτό τον όρο και με την αυστηρή εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας, καθιστώντας επιπλέον όρους για τεχνική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια περιττούς.   
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Κύριε Δήμαρχε, για όλους τους ανωτέρω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη την  

πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον έλεγχο που διενεργεί είτε 
προσυμβατικά είτε κατασταλτικά,  ζητούμε την απαλοιφή της παραγράφου 22Γβ από 
τις διακηρύξεις των διαγωνισμών των έργων που θέλετε να υλοποιήσετε.  

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

         Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 


