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ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ:

1. Γεν. ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακών
Υποδοµών της ΓΓΥ/ΥΜΕ,
κ. ∆ιονύση Μακρή
2. Γεν. ∆ιευθυντή Υδραυλικών,
Λιµενικών και Κτηριακών Υποδοµών της
ΓΓΥ/ΥΜΕ,
κ. Αντώνη Κοτσώνη

"Αντιπληµµυρική θωράκιση και Αποκατάσταση Βλαβών από τις Φυσικές
Καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στον ∆ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου Καθαρισµός, ∆ιάνοιξη και Εκβάθυνση (Αποκατάσταση λειτουργικών
Βαθών) ∆ιαύλων Ανατολικής Κλεισόβας και Λιµένα Μεσολογγίου"
εκτιµώµενης αξίας 1.800.000 € (µε Φ.Π.Α.).

Κύριοι,
Πρόσφατα γίναµε αποδέκτες διαµαρτυριών Μελών του Συνδέσµου µας, γιατί στη διακήρυξη
του εν θέµατι έργου και ειδικότερα στο άρθρο 21 έχει αυθαίρετα προστεθεί ειδικός όρος
χωρίς προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
Συγκεκριµένα στο σηµείο 21.1.δ) της διακήρυξης του εν θέµατι έργου προβλέπεται ότι
επιπρόσθετα οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό "θα πρέπει να έχουν σχετική µε
το δηµοπρατούµενο εµπειρία και δη να έχουν εντός της τελευταίας τριετίας από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού εκτελέσει εντός περιόδου οκτώ συνεχόµενων
µηνών εργασίες εκσκαφής πυθµένα ποσότητας τουλάχιστον 450.000 κ.µ. . . . "
Όπως αντιλαµβάνεστε ο εν λόγω πρόσθετος όρος της διακήρυξης περιορίζει υπέρµετρα,
χωρίς κανέναν αποχρώντα λόγο, τον ανταγωνισµό, είναι δε προδήλως φωτογραφικός και,
συνεπώς, αντίθετος προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων. Ειδικότερα:
Όπως παγίως γίνεται δεκτό, συνιστά ενωσιακή αρχή του δικαίου δηµοσίων συµβάσεων και
δη µείζονος σηµασίας, η αποφυγή κάθε ανοικτής ή και συγκεκαλυµµένης διάκρισης και
περιορισµού της ελευθερίας ισότιµης συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων εις βάρος οµάδας οικονοµικών φορέων (βλ. ενδεικτικά ∆ΕΕ, Απόφαση της 5ης
∆εκεµβρίου 1989, C-3/88, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1989, σ. 4035, σκ. 8 και
Απόφαση της 3ης Ιουνίου 1992, C-360/89 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή Ι-1992, σ.
3401, σκ. 11). Ως εκ τούτου, το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας
που απαιτείται για µια δεδοµένη σύµβαση πρέπει να είναι συνδεδεµένο και ανάλογο προς το
αντικείµενο της σύµβασης. Τούτο σηµαίνει πως θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι
ελάχιστες απαιτήσεις και τα ζητούµενα δικαιολογητικά να µην υπερβαίνουν τις πραγµατικές
ανάγκες της υπό ανάθεση σύµβασης. Εποµένως, προκύπτει ότι, πρώτον, από τα στοιχεία
που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή για να αποδειχθεί το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας, πρέπει να µπορεί αντικειµενικά να προκύπτει η σχετική
ικανότητα του οικονοµικού φορέα και, δεύτερον, το κατώτερο όριο που θα καθορισθεί
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πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στη σηµασία της οικείας σύµβασης, υπό την έννοια ότι θα
πρέπει να αποτελεί µια αντικειµενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς ωστόσο να βαίνει
πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτόν (βλ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Κατευθυντήρια
Οδηγία 13). Τα παραπάνω προκύπτουν και από το ότι η σχετική διάταξη του άρθρου 75
παρ. 4 ν. 4412/2016 πρέπει πάντα να εφαρµόζεται και να ερµηνεύεται υπό το πρίσµα της
γενικής ρήτρας της αναλογικότητας και της σχετικότητας των κριτηρίων επιλογής µε το
αντικείµενο της σύµβασης, που θεσπίζει το άρθρο 75 παρ. 1 του αυτού νόµου. Τα ανωτέρω
απορρέουν εξάλλου και από την αρχή προστασίας του ανταγωνισµού στις διαδικασίες
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, η οποία κατοχυρώνεται στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο
(άρθρα 101 επ. ΣΛΕΕ), αλλά διέπει και σωρεία διατάξεων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, µε
στόχο την προαγωγή αποτελεσµατικού, βιώσιµου και ουσιώδους ανταγωνισµού (βλ. εν
γένει περί «βιώσιµου» ανταγωνισµού ενδεικτικά ∆ΕΕ, Απόφαση της 19ης Απριλίου 2012, C549/10, ΠΕΚ Απόφαση της 17ης Σεπτεµβρίου 2007, Τ-201/04 Microsoft, Συλλογή 2007, σ.
ΙΙ-3601, παρ. 436) στο πλαίσιο όλων των διαδικασιών ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων
(βλ. παρ. 1, 7, 31, 32, 33, 36, 49, 50, 59, 61, 63, 69, 74, 78, 79, 90, 92, 96 Προοιµίου
και άρ. 24, 30, 32, 40, 41, 49, 57, 66, 67 Οδηγίας).
Στην προκείµενη σύµβαση οι αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας του
πραγµατικού ανταγωνισµού, όπως εξετέθησαν ανωτέρω, έχουν παραβιασθεί ως προς τον
υποδειχθέντα πρόσθετο όρο, ο οποίος παραβιάζει τις ανωτέρω αρχές και περιορίζει πέραν
του επιτρεπτού και δέοντος τον ανταγωνισµό για την ανάθεση της δηµοπρατούµενης
σύµβασης.
Πέραν αυτών προκειµένου η εν λόγω προσθήκη να είναι σύννοµη θα πρέπει, σύµφωνα µε
τις προβλέψεις του άρθρου 75, παρ. 3, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 53, να έχει
προηγηθεί θετική γνωµοδότηση του Σ∆Ε και Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών.
Επιπρόσθετα από την ανάγνωση του σχεδίου σύµβασης που έχετε αναρτήσει στο ΕΣΗ∆ΗΣ
διαπιστώνουµε ότι έχετε περιλάβει απαράδεκτες απαιτήσεις δηλώσεων παραίτησης από τον
ανάδοχο που είναι καταχρηστικές, όπως π.χ : "δήλωση ότι η υπογραφή της στην παρούσα
σύµβαση δεσµεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική
Επιχείρηση «...........» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόµενα στην
παρούσα σύµβαση και στα συµβατικά τεύχη, ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της
σύµβασης είναι νόµιµα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους
όρους των τευχών δηµοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή
αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σηµείο αντίθεσης µε δική του
φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγµή
της γνώσης του σηµείου αντίθεσης, κ.ο.κ."
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε:
α) την ακύρωση του διαγωνισµού και την επαναδηµοπράτησή του µε την απαλοιφή των
αυθαίρετων και µη σύννοµων επιπλέον απαιτήσεων προκειµένου να διευκολυνθεί ο
ανταγωνισµός από την συµµετοχή περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων καθώς και
β) να απαλείψετε από το Σχέδιο Σύµβασης που έχετε αναρτήσει στο ΕΣΗ∆ΗΣ τις
απαράδεκτες και καταχρηστικές δηλώσεις παραίτησης του αναδόχου από δικαιώµατά του.
Με τιµή,
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