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Προò
Την ΟικονομικÞ ΕπιτροπÞ του ΔÞμου ΧαλκιδÝων

Κοινοποßηση:
ΔÞμαρχο ΧολκιδÝων 
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Κο ΧρÞστο Πογþνη

θÝμα : Ανοιχτüò ηλεκτρονικüò μειοδοτικüò διαγωνισμüò γιο την ονüδειξη ονοδüχου για τιò
εργασßεò με τßτλο <<ΣυwηρÞσειò- επισκευÝò οχολικþν ι<τιρßωw> προýπολογισμοý
226.600 ευρþ με ΦΠΑ.

Κýριοι,

ΜÝλη μοò διαμορτýροιττοι, γιοτß η Υπηρεσßο σαò δημοσßευσε τη διοκÞρυξη για την κατοσκευÞ
του Ýργου του θÝμοτοò, προýπολογισμοý 226.600 ευρþ, καλþυτοò οιονδÞποτε οσκεß
συνοφÝò επüγγελμα με το προκηρυσσüμενο οιπικεßμενο νο υποβüΜει προσφορÜ και üχι
πιστοποιημÝνεò εργοληπτικÝò επιχειρÞσειò του Μητρþο Εργοληπτικþν ΕπιχειρÞσεων (ΜΕΕΠ)
του Υπουργεßου Υποδομþν.

¼μωò ο ανüδοχοò θο πρÝπει να εκτελÝσει εργοσßεò που αποιτοýν εξειδικευμÝνη γνþση και
εμπειρßα κοι μüνο η εγγροφÞ εργοληπτικÞò επιχεßρησηò σε τüξη και κοτηγορßα του ΜΕΕΠ
δημιουργεß τεκμÞριο ικονüτηταò γιο τη συμμετοχÞ στουò οιττßστοιχουò διαγωνισμοýò.

ΕπιπλÝον ο οιοσδÞποτε μπορεß νο δþσει προσφορü, δεν Ýχει τιò γνþσειò που αποιτοýιποι
για την εκτÝΛεση του Ýργου, η δε εμπειρßα που τυχüν Ýχει οποκτηθεß οπü την προγενÝστερη
εκτÝλεση πορομοßων εργοσιþν δεν επορκεß γιο την οντιμετþπιση των προβλημÜτων που
ενδÝχετοι νο ονοφýοιιτοι κατü την εκτÝλεσÞ του. Ακüμα οι αποιτÞσειò του Ýργου οφοροýν
αποκλειστικü σε εργοσßεò κοι υλικÜ που εßνοι κοτογεγρομμÝνο στα üρθρο των Τιμολογßων
Δημοσßων ¸ργων.

Η δημοπρüτηση Ýργων ωò ονωτÝρω Ýχει μüνο πολλοπλÝò ορνητικÝò συνÝπειεò οφοý, κοτü
κονüνο, δεν πληροýττοι βοσικü κρτÞριο κοι συγκεκριμÝνο η συμμüρφωση του οιουδÞποτε
οναδüχου προò τουò κονüνεò τηò τÝχνηò κοι τηò επιστÞμηò, η οειφορßο τηò κατοσκευÞò, η
ασφüλεια των εργαζομÝνων και του κοινωνικοý συνüλου διορκοýσηò τηò κοτοσκευÞò η
κατογροφÞ των εργαζομÝνων κα|
οσφολιστικþν εισφορþν.

κοτ' επÝκταση η κατοβολÞ των αιττßστοιχων
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πΞΡΙΦΕΡΕ!Ακο τtιlιiA ΞγΒο!ΑΣ

ΤÝΛοò υπενθυμßζουμε üτι οι εργοληπτικÝò επιχειρÞσειò, οι οποßεò εßνοι εγγεγραμμÝνεò στο
Μητρþο Εργοληπτικþν ΕπιχειρÞσεων (ΜΕΕΠ) Ýχουν μüυμη στελÝχωση οπü μηχονικοýò του
Μητρþου Εμπειρßοò Κοτοσκευοστþν (ΜΕΚ) του ΥΠΥΜΕΔI. Οι μηχονικοß αυτοß, μετοξý των
üλλων κοθηκüιττων τουò, εßναι υπεýθυνοι γιο την οσφüλειο των εργοζομÝνων στην
περßπτωση που συμβεß Ýνο μικρüτερο Þ μεγολýτερο εργοτικü οτýχημο, ενþ, ον το Ýργο Ýχει
ονοτεθεß σε μη εργοληπτικÞ επιχεßρηση, αιπιμÝτωποι με τη Δικοιοσýνη θο βρεθοýν μüνο οι

μηχανικοß τηò υπηρεσßοò.

ΛομβανομÝνων υπüψιν των ονωτÝρω , ο συγκεκριμÝνοξ διογωνισμüò Ýπρεπε νο Ýχει
προκηρυχθεß σýμφωνα με τιò διοτÜξειò περß κατοσκευÞò δημοσßων Ýργων þστε
νο κολοýιττοι προò συμμετοχÞ μüνο πιστοποιημÝνεò εργοληπτικÝò επιχειρÞσειò διοθÝτουσεò
την κατüλληλη γνþση και εμπειρßο προò υλοποßηση του ολοκληρωμÝνου οποτελÝσματοò
σýμφωνου με τουò κονüνεò τηò τÝχνηò κοι τηò επιστÞμηò κοι οι οποßεò εßναι στελεχωμÝνεò με
μηχανικοýò του ΜΕΚ, που θο λüβουν üλο τα οπαροßτητο μÝτρο γιο την υλοποßησÞ του.

Γιο τουò λüγουò ουτοýò ζητοýμε üπωò, οφοý εξετüσετε τα ονωτÝρω, οκυρþσετε τον εν
λüγω διαγωνισμü κοι επονοδημοπρατÞσετε σýμφωνα με τιò κωδικοποιημÝνεò
διατÜξειò του Ν. 3669/0S (ΦΕΚ Α 116/1S-06-08), üπωò ισχýει σÞμερο,

Γιο την ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠfΓ Ευβοßοò

Ο Πρüεδροò Ο Γεν. ΓρομματÝοò

Στυλιονüò Αντ-ωνßου Σπυρßδων Κοτσορüò

ΑκριβÝò
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