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                                                                                                    Αθήνα, 31  Μαρτίου  2021 
Αριθ.Πρωτ.694 
 
Προς  
Τον  Δήμαρχο Φυλής, κ.  Χρήστο Παππού   
 
Κοινοποίηση:  
 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
 
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την  «Επισκευή και 
ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου του Δήμου Φυλής» 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
          Πρόκειται να διενεργήσετε διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
υλοποίηση του έργου του θέματος, κριτήριο ανάθεσης του οποίου είναι «η πλέον 
συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 Ν. 4412/2016» και όχι η χαμηλότερη τιμή, ως ήταν 
αναμενόμενο.  
        Πρόκειται  σαφώς για ένα τεχνικά απλό και σύνηθες έργο οδοποιίας, με υψηλό 
προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο  εξαιτίας  της μεγάλης επιφάνειας των οδών 
στις οποίες θα εκτελεστούν οι εργασίες, χωρίς καμία ιδιαιτερότητα.  
            Παρά ταύτα εσείς επιλέξατε το σύστημα  προσφοράς στο οποίο υποβαθμίζεται 
η οικονομική προσφορά-έκπτωση  των υποψηφίων, αφού  έχει συντελεστή 35% στη 
διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, ενώ αναβαθμίζεται η αξιολόγηση- 
βαθμολόγηση της προσφοράς, που έχει συντελεστή 65%. 
       Εν συνεχεία προσδιορίζονται φωτογραφικά κριτήρια  στη διακήρυξη, που 
μειώνουν τον ανταγωνισμό όπως; 

• Βαθμολογείται η  εγγύτητα της απόστασης του συγκροτήματος  
παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος από το Δημαρχείο  Άνω Λιοσίων. 

                     Δεδομένου ότι είναι συγκεκριμένα τα ασφαλτικά συγκροτήματα που   
                     λειτουργούν στην Αττική, μόνο ορισμένοι οικονομικοί φορείς που τα  
                     διαθέτουν ή συνεργάζονται με αυτά είναι σε θέση να υποβάλλουν  
                     ανταγωνιστική προσφορά.  
      Επιπλέον, έντονα και εύλογα   ερωτηματικά προκαλεί το πώς συμβάλλει το   
κριτήριο απόστασης από το Δημαρχείο   στην επίτευξη ποιοτικότερου αποτελέσματος 
στον ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου του Δήμου Φυλής. 

• Ακόμα, ενώ απαιτούνται συγκεκριμένα μηχανήματα για την καλή 
εκτέλεση του έργου, δεν βαθμολογείται η δυναμικότητα, το έτος 
κατασκευής τους και εν γένει η αποδοτικότητά τους, κριτήρια που θα 
συνεισέφεραν ουσιαστικά  στην ποιοτικότερη υλοποίηση της σύμβασης. 
Απεναντίας βαθμολογείται η εκ του Νόμου  δεδομένη υποχρέωση του 
Αναδόχου για την ορθή διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.  

       Γίνεται αντιληπτό ότι,  όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις των οποίων το 
αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά και περιοριστικά στα έγγραφα του διαγωνισμού 
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και δεν επιτρέπεται στους  υποψηφίους οικονομικούς φορείς να σχεδιάσουν 
διαφορετικές προτάσεις  ώστε να έχει νόημα η αξιολόγηση της τεχνικής τους 
προσφοράς, η λύση είναι η επιλογή της χαμηλότερης τιμής ως κριτηρίου ανάθεσης.  

   Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία,  την τροποποίηση του κριτηρίου ανάθεσης και  την 

απαλοιφή των απαράδεκτων φωτογραφικών κριτηρίων  για ένα απλό  και σύνηθες  

έργο οδοποιίας.  

                                                              Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                                                   

         Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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