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                                                                                                    Αθήνα, 22  Δεκεμβρίου  2020 
Αριθ.Πρωτ.2288 
 
Προς  
Τον  Δήμαρχο Φυλής, κ.  Χρήστο Παππού   
 
Κοινοποίηση:  
 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
 
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την  «Ανέγερση 8ου εξατάξιου 
δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων» 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
            Έντονες και  πολύ αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε σε όλο τον Εργοληπτικό 
Κλάδο η δημοσιευθείσα διακήρυξη για το διαγωνισμό για την Ανέγερση  του 8ου 
εξατάξιου δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων», οι όροι της οποίας είναι άκρως 
φωτογραφικοί, μειώνουν τον ανταγωνισμό και καταστρατηγούν τις διατάξεις της 
νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων.  
     Παρότι καλούνται προς συμμετοχή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, (αρ. 22Β της διακήρυξης), εν συνεχεία προστίθενται αυθαίρετα  και 
καταχρηστικά επιπλέον απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες 
Εργοληπτικές Εταιρείες, ήτοι: 

• Ελάχιστος κύκλος εργασιών τριών τελευταίων ετών, που υπερβαίνει το ετήσιο 
κόστος του έργου 

• Δανειοληπτική ικανότητα σε διπλάσιο ύψος της μηνιαίας αξίας του έργου 

• Θετικό  αποτέλεσμα ισολογισμού τις πέντε τελευταίες χρήσεις (αρ. 22 Γ.παρ.  
β΄, γ΄, δ΄) 

• Κατασκευή ενός οικοδομικού έργου με εξοπλισμό μεγαλύτερου ή ίσου 
προϋπολογισμού την τελευταία τριετία 

• Εκπόνηση και υποβολή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σύμφωνα με 
συγκεκριμένο ISO (άρ. 22 Δ β΄,  γ΄) . 

     Ακόμα απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή των υποψηφίων σε επί 
τόπια επίσκεψη στο χώρο του έργου σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. 
Παρέλκει ο σχολιασμός της  προκλητικότατης  προϋπόθεσης  για τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων στην ως άνω ενημέρωση, ήτοι την υποβολή σχετικού 
αιτήματος μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 11η πρωϊνή της 23.12.2020. 
      Αντιλαμβάνεστε, πόσοι από τους ενδιαφερόμενους και έχοντες τα προσόντα 
θα έχουν διαπιστώσει  την απαίτηση αυτή της διακήρυξης  έως της 23 Δεκεμβρίου 
και ώρα 11 πμ, για έναν διαγωνισμό με ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5η 
Ιανουαρίου 2021 !!! 
Κύριε Δήμαρχε,  

Σύμφωνα  με το άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές 

περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες 
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ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι 

απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».   

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρ. 76 πρ.2 ν. 4412/2016, όταν προστίθενται       

“πρόσθετοι ειδικοί όροι/απαιτήσεις” απαιτείται απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν γνώμης του Τμήματος Κατασκευών του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ.  

   Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και  την απαλοιφή των απαράδεκτων επιπλέον  

όρων για ένα απλό οικοδομικό έργο, δεδομένου ότι παρόμοιες καταστάσεις 

θεωρούνται φωτογραφικές και  εμποδίζουν αθέμιτα και αδικαιολόγητα τη 

δημιουργία συνθηκών ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού.   

                                                              Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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