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                                                                                                    Αθήνα, 14 Απριλίου  2021 
Αριθ.Πρωτ.765 
 
Προς  
Τον  Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, κ. Βασίλειο  Ζορμπά  
 
Κοινοποίηση:  
 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη  
 
Θέμα : Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή  του έργου με 
τίτλο «Νέος Διώροφος Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός  με υπόγειο, Δήμου Αγίας 
Παρασκευής στο Ο.Τ 328» 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
            Έντονες και  αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε στους Εργολήπτες  η 
δημοσιευθείσα διακήρυξη για το διαγωνισμό για την  κατασκευή νέου διώροφου 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού , οι όροι της οποίας είναι άκρως φωτογραφικοί, 
μειώνουν τον ανταγωνισμό και καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας των 
δημοσίων συμβάσεων.  
     Παρότι καλούνται προς συμμετοχή Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, (αρ. 22Β της διακήρυξης), εν συνεχεία προστίθενται αυθαίρετα  και 
καταχρηστικά επιπλέον απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις υποψήφιες 
Εργοληπτικές Εταιρείες. 
     Συγκεκριμένα οι  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν: 

• Καταθέσεις και/ή πάγια ανά κατηγορία πτυχίου, για  τα οικοδομικά 
τουλάχιστον 100.000 ευρώ και για τα  ηλεκτρομηχανολογικά τουλάχιστον 
50.000 ευρώ  

• Ολικό ύψος   κύκλου  εργασιών  στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών 
για κάθε μια εκ των  τριών τελευταίων  διαχειριστικών χρήσεων, ποσό άνω 
του 1.200.000 ευρώ  

• Πιστοληπτική ικανότητα  ύψους τουλάχιστον του 50% του προϋπολογισμού 
του  έργου 

• Δύο κερδοφόρες χρήσεις κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων   
διαχειριστικών χρήσεων  

• Εμπειρία εκπόνησης, ήτοι κατασκευή και παράδοση προς χρήση κατά την 
τελευταία πενταετία   δύο κτιριακών έργων φορέων του Δημόσιου τομέα   
προϋπολογισμού  κατ΄ ελάχιστον 1.200.000 ευρώ έκαστο. Επιπλέον τα έργα 
αυτά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί, ο δε διαγωνιζόμενος να έχει  
συμμετάσχει σε αυτά με την κατηγορία πτυχίων, όπως ζητούνται στην 
υπόψιν διακήρυξη  

Κύριε Δήμαρχε,  
Σύμφωνα  με το άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές 

περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες 
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ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες 

προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι 

απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».   

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρ. 76 παρ.2 ν. 4412/2016, όταν προστίθενται       

“πρόσθετοι ειδικοί όροι/απαιτήσεις” απαιτείται απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν γνώμης του Τμήματος Κατασκευών του 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ.  

   Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την ματαίωση του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και  την απαλοιφή των απαράδεκτων επιπλέον  

όρων για ένα απλό οικοδομικό έργο, δεδομένου ότι παρόμοιες καταστάσεις 

θεωρούνται φωτογραφικές και  εμποδίζουν αθέμιτα και αδικαιολόγητα τη 

δημιουργία συνθηκών ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού.   

                                                              Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                    

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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