ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ (εκπρ. των τάξεων Α1 έως 2η)
Γραφείο Παρακολούθησης ∆ιαγωνιστικών ∆ιαδικασιών

Θεσσαλονίκη 18/06/2019
ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΣΑΤΕ & Μέλη ∆.Σ.

ΘΕΜΑ: Εσφαλµένη δηµοπράτηση έργου ως ΄΄Προµήθεια΄΄ αντί΄΄Έργο΄΄στη
διακήρυξη τουΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για το έργο
µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΟΥ ∆ΙΟΣ» Στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση και Συντήρηση του
Ναού του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα »ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΑ/Σ στο ΕΣΗ∆ΗΣ
73650CPV: 44212310-5 (ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ)Συνολικός προϋπολογισµός 350.000,00
ΕυρώΗµεροµηνία διαγωνισµού ∆ευτέρα 08/07/2019 ώρα 10:00
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι
Όσο εµείς σαν Σύνδεσµος δεν διαµαρτυρόµαστε
Όλο και περισσότερες αναθέτουσες αρχές θα επιλέγουν να δηµοπρατούν τα έργα ως
προµήθειες ενώ πρόκειται για έργα σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 2, παρ. 7
του Ν.4412/16, προκειµένου να διευκολυνθεί η ανεξέλεγκτη εισαγωγή αδικαιολογήτων
περιοριστικών όρων και οι φωτογραφικές διατάξεις στις διακηρύξεις.
Κλασικό παράδειγµα το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού το οποίο αυθαίρετα και
όλως παρανόµως χαρακτηρίζει και δηµοπρατεί το παραπάνω έργο ως σύµβαση
προµήθειας ενώ πρόκειται σαφώς για σύµβαση έργου.
Είναι προφανές ότι η εγκατάσταση ικριωµάτων ∆ΕΝ συνιστά απλή προµήθεια υλικών
αλλά αφορά κατασκευαστικές εργασίες ορθής τοποθέτησης και λειτουργίαςκαθώς και τον
περιοδικό έλεγχό της εγκατάστασης του µεταλλικούγαλβανισµένου ικριώµατος στο Ναό
του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα όπως λεπτοµερέστερα αναλύεται και περιγράφεται
παρακάτω στο άρθρο 1.3 του τεύχους της διακήρυξης αρ. 01/2019 :
[…1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια και εγκατάσταση µεταλλικού
γαλβανισµένου ικριώµατος στο Ναό του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί αφενός για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Μνηµείου
και αφετέρου για την υποστύλωση των επιστυλίων.
Συνοπτικά περιλαµβάνει τα παρακάτω:
Α) τη στατική – αντισεισµική µελέτη του ικριώµατος και δαπέδου έδρασης

Β) την προµήθεια και επί τόπου διαµόρφωση δαπέδου από ωπλισµένο σκυρόδεµα επί του
οποίου θα εδραστεί το ικρίωµα του Ναού του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα.
Γ) την προµήθεια και εγκατάσταση σε τρεις φάσεις, ικριώµατος στο Ναό του Ολυµπίου
∆ιός στην Αθήνα, τις προβλεπόµενες στο Παράρτηµα Ι επισκέψεις για τροποποιήσεις
καθώς και τον περιοδικό έλεγχό του.
∆) την τελική αποξήλωση και µεταφορά όλων ή του µεγαλύτερου τµήµατος των
µεταλλικών στοιχείων του ικριώµατος
Ε) την τελική αποξήλωση του δαπέδου έδρασης του ικριώµατος
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 44212310-5 (Ικριώµατα)
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προµήθειας αποκλειστικά.Η σύµβαση δεν
δύναται να διαιρεθεί σε τµήµατα, επειδή: Τα προς προµήθεια και εγκατάσταση είδη
αποτελούν ενιαίο αντικείµενο το οποίο εκ φύσεως δεν δύναται να διαιρεθεί σε επιµέρους
αντικείµενα, διότι απαιτείται η ολοκλήρωση από τον ίδιο Ανάδοχο.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 350.000 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 282.258€, ΦΠΑ :
67.742 €).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 34 µήνες. Σε κάθε περίπτωση ο αναδοχος
υποχρεούται να παραδόσει το σύνολο της προµήθειας, να διαµορφώσει το δάπεδο
έδρασης του ικριώµατος, να καταθέσει τη στατική µελέτη, και να εγκαταστήσει την
Α΄φάση του ικριώµατος εντός 3 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Απαιτήσεις -Τεχνικές Προδιαγραφές) και στο Παράρτηµα ΙΙ (Σχέδια) της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει της τιµής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Απαιτήσεις – Τεχνικες Προδιαγραφές
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ∆ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση µεταλλικού
γαλβανισµένου ικριώµατος στο Ναό του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα, το οποίο θα
χρησιµοποιηθεί αφενός για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Μνηµείου
και αφετέρου για την υποστύλωση των επιστυλίων.
Η εν λόγω προµήθεια περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 4 της Πράξης : «ΣΤΕΡΕΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ∆ΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014–2020» µε βάση

την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 3631/11-05-2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και
έχει λάβει κωδικό MIS 5010840 143.
Φορέας χρηµατοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα
σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ08510027).
Συγκεκριµένα, η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά:
Α) στη στατική – αντισεισµική µελέτη του ικριώµατος σε όλες τις φάσεις εγκατάστασής
του, συνοδευόµενη από τα οριστικά σχέδια του ικριώµατος, η οποία θα υποβληθεί για
έλεγχο πριν την παραλαβή των υλικών.
Β) στην προµήθεια και επί τόπου διαµόρφωση δαπέδου επί του οποίου θα εδραστεί το
ικρίωµα του Ναού του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα.
Γ) στην προµήθεια και εγκατάσταση ικριώµατος στο Ναό του Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα
σε τρεις φάσεις.
Συγκεκριµένα, αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση:
(α) πιστοποιηµένων γαλβανισµένων χαλύβδινων στοιχείων(πλαισίων, ορθοστατών, χιαστί
ράβδων, σωλήνων,δικτυωτών κουπαστών, συνδέσµων προεκτάσεως και ρυθµιζόµενων
κοχλιωτών βάσεων) και ότι άλλο απαιτείταιπροκειµένου να κατασκευασθεί το ικρίωµα.
Επίσης, δοκών, βιδών, συνδέσµων και όλων των απαραίτητων στοιχείων για την
υποστύλωση των επιστυλίων του Ναού του Ολυµπίου ∆ιός.
(β) πιστοποιηµένων µεταλλικών γαλβανισµένων δαπέδων και θωρακίων.
(γ) τριών (3) πιστοποιηµένων ανεξάρτητων µεταλλικών κλιµακοστασίων για την
πρόσβαση των εργαζοµένων στα επίπεδα εργασίας.
∆) στην τελική αποξήλωση και µεταφορά όλων ή του µεγαλύτερου τµήµατος των
µεταλλικών στοιχείων του ικριώµατος συσκευασµένα σε παλέτες σε αποθηκευτικό χώρο
της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών εντός του ∆ήµου Αθηναίων.
Ε) στην τελική αποξήλωση του δαπέδου έδρασης του ικριώµατος µε τη µέθοδο της
αδιατάρακτης κοπής. ]
Ακόµη, τελείως λάθος αναφέρουν τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων CPV ( CommonProcurementVocabulary) που προσδιορίζει την περιγραφή
του αντικειµένου της σύµβασης χαρακτηρίζοντας το έργο µε τον κωδικό (CPV) :
44212310-5 (Ικριώµατα)όπου αυτός ο κωδικός προσδιορίζει προµήθεια υλικών για την
κατασκευή των έργων.
Οι σωστοί κωδικοί που θα έπρεπε να αναφερθούν στο συγκεκριµένο έργοείναι :
(CPV) : 44262120-8 εργασίες ανέγερσης ικριωµάτων
(CPV) : 44262110-5 εργασίες αποξήλωσης ικριωµάτων
αφού σύµφωνα µε την µελέτη του έργου το ακριβές αντικείµενο της σύµβασης είναι η
προµήθεια και εγκατάσταση µεταλλικού γαλβανισµένου ικριώµατος στο Ναό του
Ολυµπίου ∆ιός στην Αθήνα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αφενός για τις εργασίες
συντήρησης και αποκατάστασης του Μνηµείου και αφετέρου για την υποστύλωση των
επιστυλίων.

Συνεπώς και σύµφωνα µε την άποψη του Συνδέσµου µας η επίµαχη σύµβαση, όλως
παρανόµως δηµοπρατείται ως σύµβαση προµήθειας, ενώ πρόκειται σαφώς για σύµβαση
έργου.
Όµως η αναθέτουσα αρχή επιλέγει µια σύµβαση προµήθειας προκειµένου να
περιληφθούν οι παρακάτω αδικαιολόγητοι περιοριστικοί (φωτογραφικοί) επιπλέον όροι :
[…2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης,οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν µέσο γενικό ετήσιο
κύκλο εργασιών :
αριθµός ετών (τρία 3) µέσος γενικός κύκλος εργασιών (350.000) νόµισµα (ευρώ)
δηλαδή το άθροισµα του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών ετών (2015, 2016,
2017) να ανέρχεται σε1.050.000 € τουλάχιστον.
Ως γενικός αναφέρεται ο κύκλος εργασιών σε όλες τις δραστηριότητες του οικονοµικού
φορέα.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των
τριών (3)διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το
ανωτέρω τιθέµενο όριο.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οιοικονοµικοί φορείς απαιτείται:
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3
συµβάσεις προµήθειας καιεγκατάστασης ικριωµάτων σε αρχαιολογικούς χώρους ή
µνηµεία, συνολικού ύψους 200.000 € τουλάχιστον.]
Κατόπιν αυτών θα πρέπει να ακυρωθεί ο εν θέµατι διαγωνισµός και να προκηρυχθεί εκ
νέου ως έργο ενώ παράλληλα θα πρέπει να αρθούν οι αδικαιολόγητα περιοριστικοί όροι
ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια και οικονοµικά αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου και
προπαντώς να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος ανταγωνισµός επ’ ωφελεία των
συµφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
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