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Θέμα: Διαγωνισμός κατασκευής αθλητικού πολυχώρου στον οικισμό ΑΡΙΩΝ του
Οικοδομικού υνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού
«ΟΜΑΝ» στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας , που πρόκειται να λάβει χώρα
την 21η Φεβρουαρίου 2014

Κύριε Πρόεδρε,
Μέλη της Ένωσής μας που έλαβαν γνώση της διακήρυξης του έργου του θέματος
προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό διαμαρτύρονται, διότι έχουν
περιληφθεί σε αυτή όροι που πλήττουν το κύρος του θεσμού των δημοσίων έργων
και αποθαρρύνουν τους υποψηφίους.
Ειδικότερα, τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή και αξιολόγηση των
εργοληπτών σε διαγωνισμούς έργων, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομίζονται προς απόδειξή τους, προσδιορίζονται με κριτήριο, κυρίως, τον
προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου έργου, όπως αυτός οριοθετείται τόσο στην
εθνική έννομη τάξη όσο και στις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες.
Όπως είναι γνωστό, οι καλούμενες να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες δημοσίων
έργων εργοληπτικές επιχειρήσεις, προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16 και 102 Ν. 3669/08 –Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΦΕΚ 116 Α/2008), ανάλογα με την τάξη
και την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Η εν λόγω Διακήρυξη ορίζει ως «καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις τις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 1ης τάξεως και άνω στα έργα Οδοποιίας».
Ο προϋπολογισμός όμως του έργου ανέρχεται σε 89.191,81ευρώ χωρίς ΦΠΑ και
έπρεπε να είχαν κληθεί προς συμμετοχή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ Α1, Α2 και 1ης τάξης καθώς και 2ης εντός Νομού.
Επιπλέον στο άρθρο 6 της διακήρυξης αναφέρεται ότι το Δ.. του συνεταιρισμού
διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο σε οιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους,
μη δεσμευόμενο από τις προσφορές που θα υποβληθούν και ακόμα ότι οι
συμμετέχοντες δεν έχουν το δικαίωμα να εγείρουν ένσταση.

Επειδή, όροι που προσδιορίζουν με ανάλογο τρόπο τη συμμετοχή σε διαγωνισμό
συνεπάγονται τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού και δενδιασφαλίζουν
τοδημόσιο συμφέρον, στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσης μας, σας
παρακαλούμε να προβείτε στην ορθή επανάληψη της διακήρυξης, απαλείφοντας
τους καταχρηστικούς όρους και καλώντας τις προβλεπόμενες τάξεις του ΜΕΕΠ.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
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