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Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 
Αριθ. Πρωτ. 2011 
Προς  
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ηπείρου 
Γραφείο Προμηθειών 
 
Κοινοποίηση: 
-Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
 κ. Βασίλειο Μιχελάκη   
-Περιφερειάρχη Ηπείρου 
 κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη 
-Πρόεδρο και μέλη του Δ του Κέντρου  Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας    

 Ηπείρου-Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» 

 
 
Θέμα : Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός  διαγωνισμός  για την  επιλογή αναδόχου 
για τη « Συντήρηση, λειτουργία, επισκευή και επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων 
του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων – Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»  
προϋπολογισμού 61.500  ευρώ με ΦΠΑ. 
 
Κύριοι, 
Έκπληξη προκάλεσε στα μέλη της  Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, η 
δημοσιευθείσα διακήρυξη του δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου του θέματος, που πρόκειται να διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 
προμηθειών Δημοσίου και  όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
«Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα. 
 Έτσι, για την υλοποίηση  του έργου αυτού,   καλούνται  φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και τεχνικές εταιρείες να υποβάλλουν προσφορά  και όχι πιστοποιημένες  

εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του 

Τπουργείου Τποδομών.  

Επιπροσθέτως όμως, σύμφωνα με τη διακήρυξη (αρ. 1)  οι συμμετέχοντες πρέπει να 

διαθέτουν ως μόνιμο στέλεχος ένα τουλάχιστον Διπλωματούχο Μηχανολόγο-

Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανικό ή Μηχανολόγο, μέλος του ΣΕΕ.  

Παρά ταύτα δεν καλούνται προς συμμετοχή πιστοποιημένες  εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του 
Τπουργείου Τποδομών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία, ως οι μόνες κατάλληλες 
για την  έντεχνη υλοποίηση  του έργου, όπως, προφανώς,  επιθυμεί η αναθέτουσα 
Αρχή. 
Επιπλέον στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής απαιτείται,  επί ποινή 
αποκλεισμού,  η προσκόμιση πιστοποιητικών –βεβαιώσεων φορέων από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο συμμετέχων έχει αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ  
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εγκαταστάσεων αντιστοίχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού για τουλάχιστον 
τρία έτη. 
Ουσιαστικά δηλαδή η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι απαιτούνται επιστημονικές 

γνώσεις και εμπειρία συγκεκριμένων μάλιστα ετών για να υλοποιηθεί το υπόψιν 

έργο και όμως δεν απευθύνεται στους έχοντες τα προσόντα αυτά και δεν 

προκηρύσσει το διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων 

έργων.  Όμως μόνο οι πιστοποιημένοι εργολήπτες παρέχουν έργα υψηλών τεχνικών  

προδιαγραφών που σχετίζονται άμεσα και  με την εξασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος.   

Η στρέβλωση της νομοθεσίας και η δημοπράτηση έργων ως ανωτέρω έχει μόνο 

πολλαπλές  αρνητικές συνέπειες, αφού, κατά κανόνα,  δεν πληρούνται βασικά 

κριτήρια και συγκεκριμένα η συμμόρφωση του οιουδήποτε αναδόχου προς τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, η αειφορία της κατασκευής, η ασφάλεια των 

εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου διαρκούσης της κατασκευής, η 

καταγραφή των εργαζομένων και  κατ΄ επέκταση η καταβολή των αντίστοιχων  

ασφαλιστικών  εισφορών.  

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 
ΤΠΤΜΕΔΙ. Οι μηχανικοί αυτοί, μεταξύ των άλλων καθηκόντων τους, είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων. Έτσι, αν  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. 
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, 
που, εκτός των άλλων, είναι η προάσπιση των επαγγελματικών  συμφερόντων  των 
μελών  της, εργοληπτών δημοσίων έργων  ζητούμε  τη ματαίωση του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού  και την εναρμόνιση  των τευχών δημοπράτησης  με την ισχύουσα 
νομοθεσία.    
                                               Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
                 Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας 
 
      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 
 
 
 


