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                                                                                                Αθήνα, 23  Δεκεμβρίου  2021  

 

Αριθ.Πρωτ.1801 

 

Προς  

Τον  Δήμαρχο Ιεράπετρας, κ.  Θεοδόσιο Καλαντζάκη 

 

Κοινοποίηση:  

 Συντονίστρια   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα  Μαρία Κοζυράκη 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς 

λυμάτων ΕΕΛ Μακρύ Γιαλού» 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

           Δημοσιεύσατε διακήρυξη για το  διαγωνισμό  ανάδειξης  Αναδόχου για  

την κατασκευή του έργου του θέματος, στην οποία  έχει περιληφθεί πρόσθετος 

όρος που  μειώνει  τον ανταγωνισμό και δεν πληροί  τις προϋποθέσεις της 

νομοθεσίας.  

     Συγκεκριμένα, παρότι καλούνται προς συμμετοχή Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ σε συγκεκριμένες τάξεις και  

κατηγορίες ,   καθ΄όλα ικανές εκ του λόγου αυτού να εκτελέσουν την εν λόγω 

σύμβαση, εν συνεχεία προστίθενται  επιπλέον απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούνται από τις υποψήφιες Εργοληπτικές Εταιρείες, ήτοι:. 

     Στο κριτήριο επιλογής που αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, στην παρ. 22 Δ στοιχείο Β’ της διακήρυξης αναφέρεται ότι:  

«Β) Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας να: 

• έχουν κατασκευάσει αποχετευτικά δίκτυα συλλογής λυμάτων, με σύστημα 

τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου με χρήση PLC και τουλάχιστον δύο αντλιοστάσια 

αποχέτευσης. Τα αντλιοστάσια δύναται να έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο μιας 

ή περισσοτέρων συμβάσεων.» 
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χωρίς  να υπάρχει αναφορά στην  προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 

τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, κατ΄άρθρο 76 παρ. 

3 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.  

  Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και την απαλοιφή του επιπλέον όρου, 

δεδομένου ότι  δεν έχει τηρηθεί η προαπαιτούμενη διαδικασία και  εμποδίζεται  

αδικαιολόγητα η δημιουργία συνθηκών ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού.  

                                                             Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,       

                                                   

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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