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ΘΕΜΑ: « ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση έργου στην
σχολή Ευελπίδων»
Κύριοι,
Με την υπ΄αριθμό 20DΙAB000014694 2020-12—16 διακήρυξή σας δημοπρατείται το με τον
τίτλο ¨Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια της Σχολή Ευελπίδων ¨ έργο, κατά τη διακήρυξή
σας δε αυτή, μάλιστα στους όρους του άρθρου 22Γ και Ε , απαιτείται για την έγκυρη
συμμετοχή στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα η στο πρόσωπό του συνδρομή
πιστοληπτικής ικανότητας € 2.822.576.28, δύο κερδοφόρων χρήσεων στον ενοποιημένο
ισολογισμό της τριετίας 2018-2020 και συμμόρφωσης στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων ή
παρεμφερών τέτοιων.
Διαμαρτυρόμαστε για την πιο πάνω διακήρυξη ένταξη των μνησθέντων όρων μια και οι όροι
αυτοί αναιρούν ή έστω περιστέλλουν σφοδρώς τις αρχές του ανταγωνισμού και της
αναλογικότητάς του τουλάχιστο καθ΄ όσο:
α) Περιορίζουν υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων, αφού είναι σχεδόν ανέφικτη, η μάλιστα μεταξύ των μελών μου, ύπαρξη
οικονομικών φορέων, διαθετόντων τόση πιστοληπτική ικανότητα.
β) Η πιο πάνω ικανότητα δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου,
όπως βέβαια τούτο στην πράξη έχει γίνει σεβαστό υπό της υπηρεσίας σας, η οποία στο
παρελθόν δεν απαιτούσε τέτοια, έστω ανάλογη ικανότητα.
γ) Το δημοπρατούμενο έργο συνίσταται σε εκτέλεση απλών ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών, μη απαιτουσών διάθεση της πιστοποίησης ISO μια και τα μέλη μας διαθέτουν την
Κρατική Πιστοποίηση ΜΕΕΠ. Η από τον νομοθέτη , θέσπιση δυνατότητας πρόσθετων όρων
στις διακηρύξεις έργων έγινε για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και όχι για να αποκλείονται
τεχνηέντως οι ήδη έχοντες δικαίωμα συμμετοχής.
δ) Η των τελευταίων ετών οικονομική κρίση δεν ευνοεί αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα
και κερδοφόρες χρήσεις.
ε) Οι εκτελούντες δημόσια έργα δεν προβλέπεται από κανένα νόμο να είναι και υπεύθυνοι για
την χρηματοδότησή τους, αλλά στηρίζονται στην υπό των εργοδοτών τους πληρωμή της
αξίας των εργασιών τους μέσα στις από τον νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες.

στ) Δεν είναι δυνατόν και εκφεύγει από την σφαίρα της λογικής και της στοιχειώδους
νομιμότητος ο εργοδότης να απαιτεί την εκτέλεση του 100% ενός έργου χωρίς καμία
υποχρέωση εξόφλησης του τιμήματος εκ μέρους του και να είναι νόμιμη η απαίτηση της
χρηματοδότησης ενός έργου από τον αντισυμβαλλόμενο.
Με βάση τα εκτεθέντα παρακαλούμε για την ματαίωση της ανωτέρω διαγωνιστικής
διαδικασίας, και την διεξαγωγή αυτής χωρίς τους επαχθείς πιο πάνω όρους.
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