ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΕΜΜ.
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ε.∆.Ε.
Ηράκλειο 03.12.2013
Στενηµάχου 27 71305 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 6945107567 Fax: 2810313582
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Email: izervak@tee.gr
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Προς
Την ∆ιοίκηση
ΠΑ.Γ.Ν.Η – Γ.Ν. Βενιζέλειο
∆ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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Στην υπ. Αρ. 3/12 διακήρυξη σας για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ η οποία θα διενεργηθεί στις 11.12.2013 προκύπτει από την διακήρυξη ότι στο
νοσοκοµείο δεν εφαρµόζεται η επαγγελµατική νοµοθεσία και ειδικά όπως έχει διαµορφωθεί µε τα
Π.∆. 112/2012 και 115/2012 για ορισµένες ειδικότητες Τεχνικών Πρακτικοί µηχανικοί, Θερµαστές,
Υδραυλικοί.
Σχετικά µε την διαδικασία της δηµοπρασίας Ρητά στο ΑΡΘΡΟ 24 των ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ στο τελευταίο φύλλο της διακήρυξης διατυπώνεται ότι οι εργαζόµενοι τεχνικοί
σε παρόµοιες συµβάσεις του ΠΑ.Γ.Ν.Η. επιδοτούνται µε ένα µαθηµατικό τύπο (περίπου µε 15% επί
του προϋπολογισµού) από τον οποίο προκύπτει η ανοιγµένη τιµή µε την οποία ανταγωνίζονται οι
συµµετέχοντες στην δηµοπρασία.
Και ενώ σε όλη την διακήρυξη κυριαρχεί ότι το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη
τιµή (αναγράφεται τουλάχιστο πέντε φορές), µε την προσθήκη του ΑΡΘΡΟΥ 24 η χαµηλότερη τιµή
προσφοράς γίνεται χαµηλότερη ανοιγµένη τιµή και ευνοεί κατάφορα τον υποψήφιο που διαθέτει τις
περισσότερες άδειες τεχνικών που εργάζονται σε σύµβαση συντήρησης στο νοσοκοµείο σας.
Έτσι ο υφιστάµενος εργολάβος ο οποίος έχει στην εν ισχύ σύµβαση εννέα ή δέκα άτοµα
ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υπό άνισους όρους. Εξ ανάγκης
λοιπόν οι υπόλοιποι ενδιαφερόµενοι «ψαρεύουν» προσωπικό από το υπάρχον στην υφιστάµενη
σύµβαση του νοσοκοµείου.
Κανένας και πουθενά δεν µπορεί να εξασφαλίσει πως όλοι οι εργαζόµενοι που έχουν εργαστεί
στο νοσοκοµείο θα συµµετέχουν σε σχήµατα άλλων υποψήφιων εργολάβων.
Ταυτόχρονα µε την εφαρµογή των προβλέψεων του ΑΡΘΡΟΥ 24 της διακήρυξης η κατάθεση
των αδειών και πιστοποιητικών προϋπηρεσίας καθίσταται υποχρεωτική πριν το άνοιγµα των
οικονοµικών προσφορών.
Σε διαγωνισµούς δέκα τεσσάρων νοσοκοµείων στους οποίους παρακολουθώ ή συµµετέχω
φέτος, σε κανένα δεν καταθέτονται οι άδειες και οι προϋπηρεσίες πριν το άνοιγµα των οικονοµικών
προσφορών, παρά µόνο στο ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Καταυτόν τον τρόπο:
α) Νοθεύεται ο ανταγωνισµός που πρέπει να επιδιώκει η διακήρυξη.
β) Το δικαίωµα στην εργασία και σε ίσες ευκαιρίες εργασίας, περιορίζεται και µάλιστα
επιδοτούµενο στους ήδη εργαζόµενους στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. Λες και δεν υπάρχουν άνεργοι χιλιάδες νέοι
µε προσόντα και αξιοσύνη.
γ) Πουθενά στην διακήρυξη δεν διευκρινίζεται αν η επιδότηση της ανοιγµένης τιµής αφορά
µόνο την ανάδειξη αναδόχου ή αφορά την ανάδειξη αναδόχου καταρχήν και στην συνέχεια
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προσαυξάνει την προσφερθείσα τιµή κατά ανάλογο ποσοστό επιδότησης, επίσης δεν διευκρινίζεται
αν αυτοί οι υπολογισµοί γίνονται στα ποσά πριν ή µετά το Φ.Π.Α.
Και τελικά άλλη η προσφερθείσα τιµή, άλλη η τιµή ανάδειξης αναδόχου και άλλο το ποσό της
σύµβασης.
Στο ΑΡΘΡΟ 8 ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ορίζεται τριµελής επιτροπή αξιολόγησης
του προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά πρώτη φορά στην υλοποίηση της σύµβασης σε
«πρακτικές δοκιµασίες και δεξιότητες σε σχέση µε την ζητούµενη εµπειρία. Η δοκιµασία θα αφορά
διαπίστωση γνώσεων σε χειρισµούς εξοπλισµού και διαχείρισης βλαβών.» εφόσον κρίνει η επιτροπή
ανεπαρκή τον τεχνικό για δεύτερη φορά «απορρίπτεται ο υποψήφιος ανάδοχος και προχωρά η
ανάθεση σε επόµενο µειοδότη.»
Η παραπάνω ρήτρα έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Ν. 3982/2011 και
σε καµία περίπτωση κατά τα κοινώς αποδεκτά δεν πρέπει οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του
Η/Μηχανολογικού εξοπλισµού να αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί
η επαγγελµατική άδεια του εργαζόµενου εντός των ορίων και των ευθυνών που αυτή παρέχει.
Αναφορικά µε τις ειδικότητες των Πρακτικών µηχανικών, Υδραυλικών αποτελεί παγιωµένη
τακτική στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. οι Πρακτικοί µηχανικοί να επιστατούν, να χειρίζονται και συντηρούν δίκτυα
και εγκαταστάσεις ιατρικών Αερίων και ατµού. Τα εν λόγο δίκτυα είναι ειδικότητας υδραυλικού και
µάλιστα προτρέπει η διακήρυξη σας τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό να προσκοµίσουν
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των ειδικοτήτων του Πρακτικού µηχανικού σε δίκτυα ατµού και ιατρικών
αερίων διακινδυνεύοντας να υποστούν τις κυρώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 της Υ.Α.
15712/1013/2011 ΦΕΚ Β΄2540/2011 αφαίρεση άδειας, πρόστιµα κ.λ.π.
Αναφορικά µε τους Θερµαστές το Π.∆. 115/2012 για το µέγεθος της εγκατάστασης παραγωγής
Ατµού του νοσοκοµείου ορίζει ρητά: Άρθρο 14 παράγραφος 7. «Για τους ατµολέβητες που ανήκουν
στην κατηγορία Α ή Β είναι αναγκαία η συνεχής επιτήρηση της λειτουργίας του ατµολέβητα, καθώς
και ο χειρισµός του από αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό µηχανικό 4ης ειδικότητας». Αυτή την
περίοδο βάρδιες στους ατµολέβητες κάνει πρακτικός µηχανικός του ιδιωτικού συνεργείου
συντήρησης χωρίς να διαθέτει την προαναφερθείσα άδεια, και αυτό µε την υπογραφή του
νοσοκοµείου, διακινδυνεύοντας τις κυρώσεις του άρθρου 1&2 της Υ.Α. 15712/1013/2011 ΦΕΚ
Β΄2540/2011 αφαίρεση άδειας, πρόστιµα κ.λ.π.
Η διακήρυξη προβλέπει για την θέση του θερµαστή: Ζ) Ένας θερµαστής που να διαθέτει την
άδεια θερµαστή ή την αντίστοιχη σύµφωνα µε το Π.∆. 115/2012. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από θερµαστή, οι θέσεις θα καλυφτούν από Τεχνίτες που θα διαθέτουν «Άδεια Πρακτικού
Μηχανικού Συντηρητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων τουλάχιστον Γ΄ τάξης» µε εµπειρία στις
εγκαταστάσεις ατµού.
Αυτό που σκοπίµως αποκρύπτει η ∆ιακήρυξη είναι η κατηγορία κατάταξης των Ατµολεβήτων
του νοσοκοµείου ωθώντας έτσι υπό τον µανδύα της, στην παράβαση των διατάξεων του Π.∆.
115/2012. Γιατί Γ΄ τάξης άδεια Πρακτικού Μηχανικού είναι η µικρότερη άδεια για απλές
µηχανολογικές εφαρµογές και µάλιστα δεν του παρέχει καµία επαγγελµατική δραστηριότητα σε
εγκαταστάσεις κτιρίων ειδικά δε νοσοκοµείων. Οµοίως η Β΄ Τάξη, και η Γ΄ Τάξη υπό προϋποθέσεις.
Αναλυτική επιστολή των θεµάτων της υπ΄αριθ. 3/12 ∆ιακήρυξης κατατέθηκε µε αριθµό Πρωτ.
15260/15.11.2012 στο Πρωτόκολλο του ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Σας κοινοποιώ επίσης την απάντηση που έλαβα σε Αίτηση µου στην ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηρακλείου για πληροφορίες σχετικά µε τις επαγγελµατικές άδειες και µε τις κυρώσεις που η
παράβαση τους επιφέρει.
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