
 
Αθήνα, 2 Μαρτίου  2017 

Αριθ.Πρωτ.750 

Προς  

Τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης 

Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών  

κ. Χρήστο Μπούρα 

 

Κοινοποίηση: 

-Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος  

 κ. Απόστολο Κατσιφάρα 

-Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,  

 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

 κ. Διονύσιο Παναγιωτόπουλο  

-Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών  

 

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου   κατασκευής 

του  έργου  με τίτλο «Oλοκλήρωση περίφραξης για την προστασία των κτιρίων 

της Πανεπιστημιούπολης Πατρών» , προϋπολογισμού 1.048.387,10 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ) 

 

Κύριε Πρύτανη,  
μέλη της  Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, που επιθυμούν, έχοντας τα 

νόμιμα  προσόντα,  να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου του θέματος, που πρόκειται να διεξαχθεί την 07.03.2017, 

διαμαρτύρονται για τα αναφερόμενα στις παραγράφους 22.Γ και 23.5 της 

διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 22Γ της διακήρυξης με τίτλο «Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια»  αναφέρεται ότι κριτήρια επιλογής αποτελούν: 

α) Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία 

β) Οι  εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ θα πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ., 4 Ν. 3669/08 

γ). Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή το κάθε μέλος των ενώσεων / κοινοπραξιών, 

οικονομικών φορέων κατηγορίας οικοδομικών έργων που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν κατά την προηγούμενη τριετία συνολικό κύκλο 

εργασιών τριετίας, ίσο ή μεγαλύτερο των 960.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή το κάθε μέλος των ενώσεων / κοινοπραξιών, 

οικονομικών φορέων κατηγορίας  έργων Η/Μ  που συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα 

πρέπει να έχουν κατά την προηγούμενη τριετία συνολικό κύκλο εργασιών τριετίας, 

ίσο ή μεγαλύτερο των 340.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. 



Ο ανωτέρω αιτούμενος κύκλος εργασιών, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, θα 

αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα στις αρμόδιες ΔΟΥ φορολογικά στοιχεία 

(ισολογισμούς, φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, φορολογικό έντυπο Ε3κλπ.).  

Εν συνεχεία στο άρθρο 23.5 με τίτλο «Δικαιολογητικά οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ» απαιτείται οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό να προσκομίσουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22Γ,επί ποινή 

απαραδέκτου της προσφοράς.  

Επί των ανωτέρω οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Με τον τρόπο που έχουν διατυπωθεί τα ως άνω άρθρα δεν προκύπτει σαφώς, αν οι 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ οφείλουν, πλέον της βεβαίωσης 

εγγραφής τους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, να προσκομίσουν  και 

συγκεκριμένα στοιχεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησής τους, γεγονός που θα 

προκαλέσει σύγχυση στη διαγωνιστική διαδικασία, πιθανή προσφυγή στα ένδικα 

μέσα και καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης και στην υλοποίηση του έργου. 

Άλλωστε,  από το λόγο ύπαρξης του ΜΕΕΠ προκύπτει ότι η εγγραφή εργοληπτικής 
επιχείρησης σε τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ δημιουργεί  τεκμήριο ικανότητας για 
τη συμμετοχή στους αντίστοιχους διαγωνισμούς.   
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι επιπλέον απαιτήσεις αυτές δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 53 παρ. 7 β., όπου αναφέρεται ότι μπορεί να προστίθενται 

στη διακήρυξη επιπλέον όροι, που αφορούν στην τεχνική και οικονομική ικανότητα, 

κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται   μετά 

από αίτημα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώμη του Τμήματος 

Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

Από τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου δεν προκύπτει  ότι έχει ακολουθηθεί 

η προαναφερόμενη διαδικασία.  

Τέλος, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις  που πληρούν  τις προϋποθέσεις και έχουν κατά 

την προηγούμενη τριετία συνολικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 960.000 

ευρώ, σε έργα κατηγορίας οικοδομικών και ίσο ή μεγαλύτερο των 340.000 ευρώ, για 

έργα κατηγορίας   Η/Μ  δεν είναι δυνατό να διαχωρίσουν  τα αντικείμενα και τις 

κατηγορίες των έργων στον ισολογισμό τους ή στις φορολογικές τους δηλώσεις και 

είναι απορίας άξιον πώς θα αξιολογηθούν, όταν μάλιστα οι απαιτήσεις αυτές 

τίθενται  επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς των διαγωνιζομένων.  

Στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, που εκτός των άλλων είναι η 

προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, ζητούμε την 

απαλοιφή των επιπλέον ασαφών  όρων από την προαναφερόμενη  διακήρυξη,  η 

απαίτηση των οποίων είναι τουλάχιστον παρεξηγήσιμη.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 


