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Αθήνα, 08 Ιουλίου 2016 
Αριθ. Πρωτ. 1551 
 
Προς  
Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Κοινοποίηση: 
Αναπληρωτή Πρύτανη του  Πανεπιστημίου Κρήτης 
κ. Γεώργιο Τσιρώνη 
 
 
Θέμα : Πρόχειρος  διαγωνισμός  για την  επιλογή αναδόχου για την 
«Αντικατάσταση  της υπάρχουσας κατεστραμμένης υγροθερμομόνωσης των 
τμημάτων Α, Β και Γ του  δώματος του κτηρίου της Βιβλιοθήκης στην 
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου»,   προϋπολογισμού 69.294,92   ευρώ. 
 
Κύριοι, 
 
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, παρότι ζητείται από τους διαγωνιζόμενους η 
προσκόμιση  βεβαίωσης  εγγραφής στα μητρώα Κατασκευαστών του αρμόδιου 
Υπουργείου, επί ποινή αποκλεισμού μάλιστα.  
 
Ακόμα επί ποινή αποκλεισμού ζητείται η προσκόμιση καταλόγου τουλάχιστον δύο 
πρόσφατων δημοσίων έργων συναφών με το αντικείμενο της διακήρυξης, που 
εκτελέστηκαν από τους διαγωνιζόμενους την προηγούμενη τριετία. 
 

Όμως για την υλοποίηση  του αυτού έργου,  καλείται όποιος ασκεί επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο να υποβάλλει προσφορά  

και όχι αποκλειστικά  πιστοποιημένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών, ως οι μόνες 

κατάλληλες για την  έντεχνη υλοποίησή του.  

 

Αφού λοιπόν και  η ίδια η Προϊσταμένη Αρχή θεωρεί ότι το έργο πρέπει να 

κατασκευαστεί από πιστοποιημένους κατασκευαστές, θα έπρεπε να έχει προκηρύξει 

το διαγωνισμό με βάση την πρότυπη διακήρυξη  σύμβασης δημοσίων έργων Τύπου Β  

και ο διαγωνισμός να διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία κατασκευής 

δημοσίων έργων. 
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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 τις διατάξεις του  
Ν. 3669/08, όπως ισχύει σήμερα.    
                                            

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας 
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 


