
                    

                       
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 

Αριθ. Πρωτ. 2113 
Προς  
ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Υποδιεύθυνση Προμηθειών  
Τμήμα Διαγωνισμών  
 
Κοινοποίηση:  
-Τπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
κ. Ιωάννη Βρούτση 
-Πρόεδρο του Δ. της ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
κ. Γεώργιο Πάγκαλο 
 
Θέμα: Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου 
με τίτλο « Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων στο μισθωμένο κτίριο επί 
της οδού Λυκούργου 10». 
 
Κύριοι, 
 
Μέλη μας διαμαρτύρονται, γιατί η Τπηρεσία σας δημοσίευσε τη διακήρυξη για την 
κατασκευή του έργου του θέματος, καλώντας φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προμηθευτών, συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες να υποβάλλουν προσφορά την 15η 
Ιουλίου 2014 και όχι εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 
Όμως ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει οικοδομικές εργασίες και συγκεκριμένα θα 
πρέπει να προβεί σε : 
-Φαράξεις στους τοίχους, στο δάπεδο και στην οροφή 
-Σοποθετήσεις μεταλλικών οδηγών και ορθοστατών  
-Σοποθετήσεις γυψοσανίδων, υλικού ηχομόνωσης  
-Σοποθέτηση θυρίδων επίσκεψης κλπ και οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν 
σύμφωνα με τις Αναλυτικές Προδιαγραφές όπως, λεπτομερώς, στα τεύχη 
αναφέρονται. 
Παρά ταύτα δεν καλούνται προς συμμετοχή ειδικευμένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Τπουργείου 
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, ως οι 
μόνες κατάλληλες για την υλοποίησή του. 
Απεναντίας ο οιοσδήποτε, που μπορεί να δώσει προσφορά, δεν έχει τις γνώσεις που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου  αυτού,  η δε εμπειρία που τυχόν έχει 
αποκτηθεί από την προγενέστερη εκτέλεση παρομοίων εργασιών δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που ενδέχεται να 
αναφύονται κατά την εκτέλεσή του.  Επιπλέον οι αναφερόμενες στην τεχνική 
περιγραφή απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικά  σε εργασίες και υλικά που είναι 
καταγεγραμμένα στα άρθρα των  Ενιαίων  Σιμολογίων  Δημοσίων Έργων στην 
κατηγορία των οικοδομικών έργων. 



Επίσης  και σύμφωνα με τον Κανονισμό προμηθειών, ανάθεσης  υπηρεσιών και 
εκτέλεσης έργων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (ΥΕΚ 1990 Β/2010) κατά την  εκτέλεση των τεχνικών 
έργων θα πρέπει να  εφαρμόζονται  συμπληρωματικά οι διατάξεις της νομοθεσίας 
των Δημοσίων Έργων, διάταξη που δεν τηρείται στην προκειμένη περίπτωση. 
Σέλος υπενθυμίζουμε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) έχουν μόνιμη στελέχωση από 
μηχανικούς του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ΤΠΟΜΕΔΙ. Οι 
μηχανικοί αυτοί, μεταξύ των άλλων καθηκόντων τους, είναι υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια των εργαζομένων. την περίπτωση που συμβεί ένα μικρότερο ή 
μεγαλύτερο εργατικό  ατύχημα, είναι αυτοί οι μηχανικοί που θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, ενώ, αν το έργο έχει ανατεθεί σε μη εργοληπτική 
επιχείρηση, αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη θα βρεθούν μόνο οι μηχανικοί της 
υπηρεσίας.  
Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω , ο συγκεκριμένος διαγωνισμός  έπρεπε να έχει  
προκηρυχθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων  έργων  ώστε να  
καλούνται  προς συμμετοχή μόνο εργοληπτικές επιχειρήσεις διαθέτουσες την 
κατάλληλη γνώση και εμπειρία προς υλοποίηση του ολοκληρωμένου αποτελέσματος 
σύμφωνου με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και οι οποίες είναι 
στελεχωμένες με μηχανικούς του ΜΕΚ, που θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την υλοποίησή του και στη χειρότερη περίπτωση θα είναι αυτοί που  θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με την ελληνική Δικαιοσύνη, αν συμβεί ένα εργατικό ατύχημα.  
Για τους λόγους αυτούς και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, 
ζητούμε όπως άμεσα ακυρώσετε τον εν λόγω διαγωνισμό και επαναδημοπρατήσετε 
σύμφωνα με τις κωδικοποιημένες διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΥΕΚ Α 116/18-06-08), 
όπως ισχύει σήμερα. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
                 Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας 
    ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 


