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Αριθ. Πρωτ. 2841 

 

Προς 

 Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

κ. Μιχαήλ Χρυσοχοίδη 

 Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα 

 

 

Θέμα : Δημοπράτηση του δημοσίου έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου 

Πάτρα – Πύργος από τον κόμβο  Μιντιλογλίου (πέρας της Ευρείας Παράκαμψης 

Πάτρας) έως και τον Κόμβο Εισόδου Πύργου» 

 

Κύριοι Τπουργοί, 

Πληροφορηθήκαμε από την δημοσίευση της διακήρυξης του ως άνω έργου την 

απόφασή σας να δημοπρατηθεί ως ενιαίο το συγκεκριμένο έργο, μήκους 75 

χιλιομέτρων, και προϋπολογισμού δημοπράτησης 443.000.000 ευρώ (με αναθεώρηση 

και ΥΠΑ). 

Όπως ήδη με επιστολές μας σας έχουμε επισημάνει, ότι οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

(και συγκεκριμένα η οδηγία 24/2014) κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις 

πρωτοβουλίες σας, τόσο στα θέματα των Μητρώων (π.χ. η πρόσφατη κατάργηση των 

κατωτάτων ορίων) όσο και σε θέματα διευκόλυνσης πρόσβασης σε διαγωνισμούς, 

κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

υγκεκριμένα η οδηγία ωθεί ρητά τις αναθέτουσες αρχές να είναι ευέλικτες προς 

όφελος του ανταγωνισμού ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(σκέψη 42 του προοιμίου «Είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθεί στις αναθέτουσες 

αρχές μεγαλύτερη ευελιξία για την επιλογή διαδικασίας που να προβλέπει 

διαπραγματεύσεις» και 

Ιδιαίτερα στην σκέψη 78, δίδεται ρητή εντολή στις αναθέτουσες αρχές για την 

προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων («Οι δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και «Προς τούτο και 

για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει ιδίως να 

ενθαρρύνονται να υποδιαιρούν τις μεγάλες συμβάσεις σε παρτίδες» (σκέψη 78). 

Οι προτροπές του προοιμίου αποτυπώνονται ρητά στο άρθρο 46 της εν λόγω 

οδηγίας, όπου προβλέπεται «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να 

αναθέτουν μία σύμβαση υπό την μορφή χωριστών παρτίδων και μπορούν να 

προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των παρτίδων αυτών.» 



ε συνδυασμό και με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, που έχει μειώσει 

δραματικά το αντικείμενο εργασίας, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του 

κλάδου, η επιλογή δημοπράτησης του έργου ως ενιαίου, στερεί αυτόματα το 

δικαίωμα εργασίας στο μεγαλύτερο αριθμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Θεωρούμε κύριοι Τπουργοί, ότι είναι εθνική ανάγκη, να επαναπροσδιορίσετε την 

στάση σας και να προχωρήσετε σε τμηματική δημοπράτηση (παρτίδες) του 

συγκεκριμένου έργου. 

Επιπλέον με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο 

σύνολο της διάρθρωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, με 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία. 

Σέλος σημειώνουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την υιοθέτηση των θέσεων της 

ΠΕΔΜΕΔΕ, σχετικά με την πιλοτική, εικάζουμε, εφαρμογή του συστήματος 

κατάθεσης των προσφορών σε δυο διακριτά στάδια για το συγκεκριμένο έργο, θέση 

που η ΠΕΔΜΕΔΕ ευελπιστεί να αποτελέσει τον βασικό κανόνα στην κατάθεση των 

προσφορών στα δημόσια έργα. 

Κύριοι Τπουργοί, 

Ελπίζοντας στην υιοθέτηση των απόψεών μας παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

κάθε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

              Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

   ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ      ΕΤΑΓΓΕΛΟ Θ. ΚΑΕΛΑ 

 


