Αθήνα, 05 Μαϊου 2021
Αριθ.Πρωτ. 847
Προς
Τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου
Κοινοποίηση:
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες κλαδέματος
υψηλών δέντρων
Κύριε Δήμαρχε,
Δημοσιεύσατε διακήρυξη για το διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για
τις εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων, οι όροι της οποίας είναι φωτογραφικοί,
μειώνουν τον ανταγωνισμό και παραβιάζουν τις διατάξεις της νομοθεσίας των
δημοσίων συμβάσεων.
Παρότι καλούνται προς συμμετοχή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ στην κατηγορία πρασίνου, καθ΄όλα ικανές εκ του λόγου αυτού να εκτελέσουν
την εν λόγω σύμβαση, εν συνεχεία προστίθενται αυθαίρετα και καταχρηστικά
επιπλέον απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες Εργοληπτικές
Εταιρείες.
Συγκεκριμένα οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
διαθέτουν:
• Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων
• Άδεια εγκατάστασης ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας Οικονομικών Φορέων
τα ως άνω πρέπει να τα διαθέτουν όλα τα μέλη.
Επιπρόσθετα, στο κριτήριο επιλογής που αφορά στην Χρηματοοικονομική
επάρκεια απαιτείται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να καλύπτουν αθροιστικά τα
κάτωθι χρηματοπιστωτικά κριτήρια:
• Ο μέσος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία προ του
διαγωνισμού να είναι ίσος με το 100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ.
• Ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία προ του
διαγωνισμού να είναι ίσος με το 100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ.
• Να είναι κερδοφόρες για εκάστη εκ των τριών τελευταίων οικονομικών
χρήσεων προ του διαγωνισμού, και ο μέσος όρος της κερδοφορίας της
τελευταίας τριετίας να είναι ίσος με το 100% του προϋπολογισμού με
ΦΠΑ.
• Να έχουν Βεβαίωση για την πιστοληπτική τους ικανότητα από
αναγνωρισμένη τράπεζα, ίση με το 100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ.
Εν συνεχεία σχετικά με την εμπειρία απαιτείται:
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•

•

•

Κατά την τελευταία τριετία προ του διαγωνισμού να έχουν εκτελέσει
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κλαδεύσεων αθροιστικής καθαρής αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης του 100% προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
Κατά την τελευταία τριετία προ του διαγωνισμού να έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον σε δύο (2) διαφορετικές συμβάσεις
εργασίες συνολικού ποσού άνω των 100.000,00€.
Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον συμβάσεις συνολικού
ποσού άνω των 50.000,00€ για εργασίες κλάδευσης υπό τάση και
τέλος να πληρούν αρκετές ακόμα απαιτήσεις, αναφερόμενες στην εν
λόγω διακήρυξη.

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 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.».
Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ματαίωση του διαγωνισμού την
προγραμματισμένη ημερομηνία και την απαλοιφή των απαράδεκτων επιπλέον
όρων, δεδομένου ότι παρόμοιες καταστάσεις προκαλούν εύλογα ερωτηματικά και
εμποδίζουν αθέμιτα και αδικαιολόγητα τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερου και
υγιούς ανταγωνισμού.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ
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