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ΑΘΗΝΑ, 29 ∆εκεµβρίου 2020
Προς Τον
∆ήµαρχο ∆ελφών

ΕΠΕΙΓΟΝ
Κοιν.: ∆ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτος όρος διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου: «Κατασκευή
συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο ∆ηµοτικό Στάδιο Άµφισσας» (Π.Υ.
322.580,64€ πλέον ΦΠΑ).

Κύριε ∆ήµαρχε,
Μέλη του Συνδέσµου µας διαµαρτύρονται έντονα για την πρόβλεψη της παραγράφου 22.Γ
της εν θέµατι διακήρυξης.
Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι:

«22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να πληρούν τις διατάξεις
του άρθρου 51 του Π.∆. 71/2019 και να δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδοµικά και Οδοποιίας.
Γίνονται δεκτοί ηµεδαποί ή αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις της
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας:
α.) Ο µέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία να είναι ίσος ή µεγαλύτερος
του ποσού των 150.000,00€.
……..»
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 ισχύοντος ΜΕΕΠ και κατά συνέπεια θα
πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν γνώµης του
Σ∆Ε, ενώ ούτε είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου, ούτε
συµβάλλει στην ανάπτυξη ικανοποιητικού ανταγωνισµού κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
Ζητάµε την άµεση απόσυρση της διακήρυξης και την απάλειψη του συγκεκριµένου όρου
ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικός ανταγωνισµός κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, εις όφελος
του δηµοσίου συµφέροντος.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ
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