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Κοινοποίηση: 

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Θεσσαλίας-τερεάς Ελλάδος 

κ. Ηλία Σσέλιγκα  

 

Θέμα: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «προμήθεια και τοποθέτηση 

φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχον 

δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ. Χωστίων, Τ.Κ. Θίσβης και Τ.Κ. Ξηρονομής» 

προϋπολογισμού  77.982 ευρώ, με ΦΠΑ 

 

 
Κύριε Δήμαρχε, 
μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται, γιατί ο 
διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος,  
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. 
Επιπροσθέτως επισημαίνουμε  ότι στη διακήρυξη περιλαμβάνεται απαίτηση, που 
περιορίζει υπέρμετρα τη δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων  
εργοληπτικών επιχειρήσεων, παρότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα. 
υγκεκριμένα   ζητείται να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους  Πιστοποιητικό 

ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου καθώς και του υποψήφιου προμηθευτή 

από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με το διαγωνισμό  αντικείμενο.   

Κατ΄αυτό τον τρόπο αποκλείονται από το διαγωνισμό οι εργολήπτες δημοσίων 

έργων, που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την έντεχνη και άρτια υλοποίησή του υπό 

δημοπράτηση έργου, δεδομένου ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι  

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Τπουργείου 

Τποδομών και δεν διαθέτουν οι περισσότερες ISO, αφού αυτό δεν απαιτείται.  

Όμως η  εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ σημαίνει 

ότι οι επιχειρήσεις αυτές  έχουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά, επιστημονικά και 

οικονομικά προσόντα για την ένταξή τους σε αυτό  και την πιστοποίησή τους, όπως  

αυτά προσδιορίζονται από τα άρθρ. 92 επόμενα της νομοθεσίας των δημοσίων έργων 

(Ν. 3669/08, όπως ισχύει σήμερα).  



Επιπλέον, η δημοπράτηση έργων ως ανωτέρω ενδέχεται να  έχει και πολλαπλές  

αρνητικές συνέπειες, αφού, συχνά, 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.  

Σέλος, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε 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. 
Επειδή πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής  και μόνο  δε δώσατε τη δυνατότητα στις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις, μέλη της  Ένωσής μας, να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

της Τπηρεσίας σας και κατά αυτό τον τρόπο παραβιάζεται  η αρχή του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι όροι που τίθενται για το διαγωνισμό δε 

μπορούν να περιορίζουν υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων 

και εχόντων τα προσόντα ανάληψης του  έργου,  

στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, που, εκτός των άλλων, είναι 
η προάσπιση των επαγγελματικών  συμφερόντων  των μελών  της, ζητούμε  τη 
ματαίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού  και την εναρμόνιση  των τευχών 
δημοπράτησης  με την ισχύουσα νομοθεσία κατασκευής δημοσίων έργων.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 


