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                                                                                                           Αθήνα, 25  Νοεμβρίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.2007 
Προς  
Τον  Δήμαρχο Διονύσου, κ. Ιωάννη  Καλαφατέλη  
 
Κοινοποίηση:  
 -Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Έργων, κ. Στέφανο Κρεμάδη 
 
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο 
«Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Διονύσου». 
 
Κύριε Δήμαρχε,  
          Η Διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του 
έργου του θέματος απαιτεί στο άρθρο 22.Γ., περί οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να έχει 
ασφαλιστική κάλυψη έναντι παντός επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ.  
       Επιπλέον, στο άρθρο 23.5. περί δικαιολογητικών οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, ορίζεται ότι για τη βεβαίωση της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι επαγγελματικού κινδύνου, απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου σε ισχύ, ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης. 
      Επί των ανωτέρω απαιτήσεων οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: 
      Η εκ του Νόμου υποχρέωση κάθε Αναδόχου να ασφαλίσει το έργο που 
αναλαμβάνει, μετά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης είναι αναμφισβήτητη. 
Η ασφάλιση αυτή, όπως είναι αυτονόητο, έπεται της κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού και της υπογραφής της σύμβασης.  
     Όμως είναι ανέφικτη και  ασύνδετη λογικά η απαίτηση ύπαρξης της εν λόγω 
ασφάλισης κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών, που αφορά καλύψεις 
κινδύνων γενικής αστικής ευθύνης και κατά παντός κινδύνου εργολάβου, οι οποίες, 
αντιστοιχούν αποκλειστικά σε συγκεκριμένο έργο. 
     Τα προαναφερόμενα καταγράφονται μετά από ενδελεχή έρευνα των μελών μας σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες αρνούνται κατηγορηματικά να συνάψουν 
συμβόλαιο ως το απαιτεί η διακήρυξη. 
     Επειδή ο ως άνω όρος είναι καταχρηστικός στο παρόν στάδιο, απαγορεύει δε στις  
έχουσες τα προσόντα  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.  
     Επειδή η επίμαχη απαίτηση δεν συνάδει με τα διαλαμβανόμενα στην Οδηγία 
18/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ που παρέχει οδηγίες συμπλήρωσης των πρότυπων τευχών 
διακήρυξης. 
      Επειδή η απαίτηση αυτή ομοιάζει φωτογραφική, γεγονός που δεν επιθυμεί η 
αναθέτουσα Αρχή. 
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       Ζητούμε την απαλοιφή της απαίτησης στο παρόν στάδιο και τη μετάθεσή της 
κατά τον χρόνο υπογραφής  της σύμβασης.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 
 

mailto:info@pedmede.gr
http://www.pedmede.gr/

