
 

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016 

Αριθ.Πρωτ.1696 

Προς  

Το Δήμαρχο Πάργας 

κ. Αντώνιο Νάστα 

 

Θέμα: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την  «προμήθεια αντλίας και 

παρελκομένων για την Τ.Κ. Κυψέλης», που πρόκειται να διεξαχθεί την 26.07.2016, 

προϋπολογισμού 26.258,53 ευρώ.  

 

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. 
 Έτσι, για την υλοποίηση  του έργου αυτού,   καλείται οιοσδήποτε να υποβάλλει 

προσφορά  και όχι πιστοποιημένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώο 

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

κατάλληλες για την  έντεχνη υλοποίηση  του έργου, όπως, προφανώς,  επιθυμεί η 

αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον, οφείλουμε να επισημάνουμε  ότι όχι μόνο δεν 

καλούνται αποκλειστικάεργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, αλλά  αδυνατούν να 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό,  αφού επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής του βιοτεχνικού ή του 

εμπορικού ή του βιομηχανικού επιμελητηρίου.  

Είναι σαφές λοιπόν ότι οι πλέον κατάλληλοι επιστήμονες για την προμήθεια, 

συναρμολόγηση  και εγκατάσταση του συστήματος αντλίας και του εξοπλισμού της 

αποκλείονται από το   διαγωνισμό, δεδομένου ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ως 

άνω Επιμελητήρια.  

 Παρότι λοιπόν για να  κατασκευαστεί το υπόψιν έργο  απαιτούνται ειδικές 

επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία, η αναθέτουσα Αρχή δεν απευθύνεται στους 

έχοντες τα προσόντα αυτά και δεν προκηρύσσει το διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, αφού  μόνο οι πιστοποιημένοι 

εργολήπτες δημοσίων έργων παρέχουν έργα υψηλών τεχνικών  προδιαγραφών που 

σχετίζονται άμεσα και  με την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.   

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

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 κατασκευής δημοσίων έργων.  
    Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


