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εργασιών διάνοιξης επαρχιακής οδού προς Βαλανιδιά
Κύριοι,
Μέλη μας διαμαρτύρονται, γιατί η Υπηρεσία σας δημοσίευσε τη διακήρυξη για την
κατασκευή του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 72.000 ευρώ, καλώντας
οιονδήποτε τυγχάνει ιδιοκτήτης συγκεκριμένου μηχανήματος να υποβάλλει
προσφορά μέχρι την 18η Μαίου 2015 και όχι εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών.
Όμως ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε διάνοιξη της επαρχιακής οδού,
χρησιμοποιώντας προωθητή συγκεκριμένων προδιαγραφών, σε εργασίες
απομάκρυνσης των προϊόντων κατολίσθησης καθώς και σε εργασίες επίχωσης της
υπάρχουσας οδού.
Παρά ταύτα δεν καλούνται προς συμμετοχή πιστοποιημένες
εργοληπτικές
επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του
Υπουργείου Υποδομών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία, ως οι μόνες κατάλληλες
για την υλοποίησή του έργου αυτού σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης, όπως, προφανώς, επιθυμεί η αναθέτουσα Αρχή.
Απεναντίας ο οιοσδήποτε, που καλείται στο διαγωνισμό και μπορεί να δώσει
προσφορά, δεν έχει τις γνώσεις που απαιτούνται για την ποιοτική εκτέλεση του
έργου, ενώ οι πιστοποιημένοι εργολήπτες παρέχουν έργα υψηλών τεχνικών
προδιαγραφών που σχετίζονται άμεσα και με την εξασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος.
Επίσης 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
ΥΠΥΜΕΔΙ. 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 θα απασχολήσουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Για τους λόγους αυτούς και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας,
που, εκτός των άλλων, είναι η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
μελών μας, εργοληπτών δημοσίων έργων, ζητούμε όπως ακυρώσετε τον εν λόγω
διαγωνισμό και επαναδημοπρατήσετε σύμφωνα με τις κωδικοποιημένες διατάξεις
του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α 116/18-06-08), όπως ισχύει σήμερα.
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