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                                                                                                           Αθήνα,  9 Δεκεμβρίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.2123 

Προς  

Τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς, κ.  Κωνσταντίνο Μερτζάνη 
 
Κοινοποίηση:  
 - Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, 

 κ. Νικόλαο Ντίτορα  

 
 
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο 

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κυριακίου». 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

          Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου 

κατασκευής του έργου του θέματος με αξιολόγηση μελέτης, του οποίου η ημερομηνία 

υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 14η Ιανουαρίου 2021. 

        Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε την περίοδο αυτή λόγω  των 

περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας καθώς και 

των μη εργασίμων ημερών που μεσολαβούν λόγω των εορτών, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι τα καθόλα ικανά μέλη της Ένωσής μας που επιθυμούν να λάβουν 

μέρος στο διαγωνισμό, ανταποκρινόμενοι στις σοβαρές απαιτήσεις του, 

δυσκολεύονται να προετοιμάσουν την προσφορά τους στο χρονικό περιθώριο που έχει 

τεθεί.  

        Παρότι τηρούνται οι εκ του Νόμου προθεσμίες, ζητούμε για λόγους υγιούς 

ανταγωνισμού και διαφάνειας και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος την  

παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, προκειμένου να 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό  όσο το δυνατόν περισσότερες  Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις με τις καλύτερες δυνατές προτάσεις.  

       Επιπλέον, επί των όρων της διακήρυξης θα θέλαμε να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις 

-επιφυλάξεις μας ως προς  τα εξής: 

• Ως προς το κριτήριο βαθμολόγησης Κ1, όπου τίθεται βαθμολογία εγγύησης 

χρόνου  ζωής μόνο του συστήματος μεμβρανών, ενώ η τεχνική αρτιότητα και 

η σωστή λειτουργία του  κατασκευασθησόμενου έργου εξαρτάται σημαντικά 

από το χρόνο ζωής και άλλων παραγόντων καθώς και από τους περιορισμούς 

υπό τους οποίους δίδονται οι ως άνω εγγυήσεις.  

• Ως προς το κριτήριο βαθμολόγησης Κ2, απαιτείται για  τη βασική στελέχωση 

της «Ομάδας Έργου», εκτός των άλλων, και Σύμβουλος Υγιεινολόγος 

Μηχανικός, ειδικότητα που δεν είναι πιστοποιημένη από επίσημο Φορέα, 

γεγονός που θα επιφέρει σύγχυση κατά την αξιολόγηση των προσφορών.  
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Ζητούμε λοιπόν, τις ενέργειές σας λαμβάνοντας υπόψιν τις ως άνω επισημάνσεις 

μας, επαναλαμβάνοντας το αίτημά μας για παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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