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ΘΕΜΑ:

Συνέχιση απαράδεκτων πρακτικών κατά τις ∆ηµοπρασίες έργων ∆ήµου
Φυλής:
«Επείγουσες
εργασίες
αντιπληµµυρικής
προστασίας
και
αποκατάστασης ζηµιών στις πληγείσες από τις πληµµύρες της 22ης
Οκτωβρίου 2015 περιοχές του ∆ήµου Φυλής» και «Επείγοντα έργα
αποκατάστασης υδραυλικών έργων και οδοποιίας στις περιοχές Λίµνη,
Ζωφριάς και Λίµνη Άνω Λιοσίων».

ΣΧΕΤ. :

(α) H υπ'αριθµ. 30617/18-11-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Φυλής µε
θέµα: «Επείγουσες εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης
ζηµιών στις πληγείσες από τις πληµµύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του
∆ήµου Φυλής»
(β) Η υπ'αριθµ. 58116/17-11-2016 επιστολή σας
(γ) Η από 27-10-2016 επιστολή ΣΑΤΕ προς Υπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι

Κύριοι,
Με την (α) σχετική επιστολή µας είχαµε αναδείξει τους λόγους για τους οποίους ο πρώτος εν
θέµατι διαγωνισµός, όπως είχε προκηρυχθεί από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου σας το φθινόπωρο
του 2016, έπρεπε να ακυρωθεί και να προκηρυχθεί εκ νέου αίροντας τα υποκειµενικά
κριτήρια αξιολόγησης προκειµένου να εξασφαλιστεί η άρτια και οικονοµικά αποτελεσµατική
υλοποίηση του έργου και προ παντός να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος ανταγωνισµός επ'
ωφελεία των συµφερόντων του ∆ήµου σας.
Με την (β) σχετική επιστολή σας είχατε αποδεχθεί τις αιτιάσεις µας και προχωρήσατε σε
ακύρωση του διαγωνισµού, δηλώνοντας ότι θα χρειαστείτε την τεχνική συνδροµή µας ώστε
να γίνει ορθά και τάχιστα η εκ νέου δηµοπράτηση του έργου.
∆υστυχώς, κατόπιν ενηµέρωσης Μελών µας, πληροφορηθήκαµε ότι στα τεύχη
δηµοπράτησης των εν θέµατι έργων (για τα οποία τελικώς δεν ζητήσατε ποτέ την
συνδροµή του ΣΑΤΕ) υπάρχουν και πάλι µη σύννοµοι όροι που δηµιουργούν
συνθήκες τεχνητής µείωσης του ανταγωνισµού.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 23 των εν θέµατι διακηρύξεων αναφέρεται:
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο
αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες
αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις
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α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22
Β-Ε της παρούσας.
Για όλα τα δηλούµενα στο (ΤΕΥ∆) πιστοποιητικά αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η
ηµεροµηνία έκδοσης και διάρκεια ισχύος."
Το υπογραµµισµένο σηµείο συνιστά αλλοίωση /προσθήκη της πρότυπης διακήρυξης που
είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σύµφωνα µε την Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (ΦΕΚ 4269Β/3012-2016).
Σηµειώνεται ότι µε το ΤΕΥ∆ ο διαγωνιζόµενος βεβαιώνει ότι πληροί τις επιµέρους
προϋποθέσεις επαγγελµατικής καταλληλότητας, τεχνικής ικανότητας και οικονοµικής
επάρκειας. Ακολούθως αυτές θα κληθεί να τις αποδείξει, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός
ανάδοχος µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Κατά τον χρόνο σύνταξης της δήλωσης δεν φέρει
καµία υποχρέωση προσκοµιδής πιστοποιητικών και συνακολούθως είναι αντίθετο προς τον
σκοπό της υπεύθυνης δήλωσης να υποχρεώνεται να αναγράψει αριθµό πρωτοκόλλου
πιστοποιητικού όταν δεν έχει υποχρέωση να το προσκοµίσει.
Πέραν της µη σύννοµης προσθήκης στο Υπόδειγµα διακηρύξεων της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, την οποία
και ζητάµε να αποσύρετε άµεσα, διαπιστώνουµε ότι:
Α) Στο άρθρο 23.2 των εν θέµατι διακηρύξεων δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά
(αποδεικτικά µέσα) του άρθρου 4.2(α) και 4.2(β) "θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν
ηµεροµηνία έκδοσης εντός των δεκαπέντε (15) ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν
προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία
εντός των δεκαπέντε (15) ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των
δικαιολογητικών της πρόσκλησης".
Η παραπάνω προθεσµία δηµιουργεί σηµαντικότατους περιορισµούς και άσκοπη ταλαιπωρία
στους διαγωνιζόµενους καθώς είναι γνωστό ότι τα πιστοποιητικά φερεγγυότητας και
ποινικών µητρώων απαιτούν πολυήµερες διαδικασίες για την έκδοσή τους. Επίσης, σε
περίπτωση που ο πιθανός µειοδότης δεν προσέξει αυτόν τον περιορισµό, κινδυνεύει να
κηρυχθεί "έκπτωτος" και να καταπέσει η εγγυητική συµµετοχής του, κάτι που ο
Σύνδεσµός µας θεωρεί ότι σε καµία περίπτωση δεν εµπίπτει στις προθέσεις του ∆ήµου σας.
Αυτή η 15νθήµερη προθεσµία, είναι αντικειµενικά πολύ µικρός χρόνος και ως εκ τούτου
ζητούµε την αύξηση του χρονικού διαστήµατος από 15 ηµέρες σε 30 ηµέρες κατ’
ελάχιστον, αν και το λογικό είναι να οριστεί σε 3 µήνες όπως αναφέρεται στις πιο πολλές
διακηρύξεις πανελληνίως.
Β) Την υπερβολική απαίτησή σας για προσκόµιση των 3 πιστοποιητικών ISO, την στιγµή
µάλιστα που η Υπηρεσία σας δεν έχει πιστοποιηθεί αντιστοίχως, θέµα για το οποίο είχαµε
ζητήσει επαρκή παράταση από το Υπουργείο ώστε να ετοιµαστούν όσο γίνεται πιο πολλές
επιχειρήσεις (βλ. (γ) σχετική επιστολή µας), προκειµένου να µην µειώνεται αναίτια ο
ανταγωνισµός.
Ζητούµε την άρση της υπερβολικής απαίτησης προσκόµισης των 3 πιστοποιητικών
ISO στις εν θέµατι δηµοπρασίες, ως παράγοντα σηµαντικότατης µείωσης του
ανταγωνισµού.
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Κλείνοντας σας δηλώνουµε ότι ο Σύνδεσµός µας είναι εξαιρετικά προβληµατισµένος από την
συνεχή επανάληψη του φαινοµένου εισαγωγής προβληµατικών και µη σύννοµων
όρων στις διακηρύξεις των έργων που δηµοπρατεί ο ∆ήµος σας.

Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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