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ΑΘΗΝΑ, 16 ∆εκεµβρίου 2020
Προς
Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Κοιν.: 1) ∆ήµο Γρεβενών
2) ∆ηµοτικές Παρατάξεις
του ∆ήµου Γρεβενών

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτος όρος διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου:
Αναβάθµιση Κλειστού Κολυµβητηρίου Γρεβενών µε χρήση γεωθερµίας».

«Ενεργειακή

Κύριοι,
Πολλά Μέλη µας διαµαρτύρονται έντονα για την πρόβλεψη της παραγράφου 22.∆.β
της διακήρυξης του εν θέµατι έργου του ∆ήµου Γρεβενών.
Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι:
«22∆.Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα»
…..
β) Ο επιπλέον όρος που τίθεται για τους κατόχους ΜΕΕΠ είναι ότι οι υποψήφιοι οικονοµικοί
φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει τουλάχιστον ένα έργο θέρµανσης µε τη χρήση
γεωθερµίας Θερµικής Ισχύος µεγαλύτερης των 550 KW ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Ο
όρος αυτός τίθεται καθώς πρόκειται για εξειδικευµένο έργο ηλεκτροµηχανολογικών
απαιτήσεων που απαιτεί αποδεδειγµένη τεχνική ικανότητα προκειµένου να επιτευχθεί η
οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από
τον φορέα εκείνον της οικονοµικής ένωσης που θα εκτελέσει την οµάδα των
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών ή από άλλο φορέα στον οποίο στηρίζονται (δάνεια
εµπειρία).»
Σύµφωνα µε τις διαµαρτυρίες των Μελών µας ο πρόσθετος αυτός όρος δεν έχει την
απαιτούµενη νοµιµοποίηση για την συµπερίληψή του στο τεύχος διακήρυξης του έργου αφού πρόκειται για κριτήριο καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ και κατά συνέπεια θα πρέπει να
εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε - δεν είναι
αναγκαίος για την διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου, ενώ στερεί τη δυνατότητα
συµµετοχής στο σύνολο σχεδόν των εργοληπτικών επιχειρήσεων της ∆υτικής Μακεδονίας.
Ζητάµε την άµεση απόσυρση της ∆ιακήρυξης και την απάλειψη του συγκεκριµένου
όρου ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικός ανταγωνισµός κατά την διαγωνιστική διαδικασία, εις
όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Βλάχος

Ανδρέας Γερακάκης
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