
 
 

 

Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2017 

Αριθ.Πρωτ.2399 

Προς 

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Χαλκίδας, κ. Γεώργιο Σανιδά   

 

Κοινοποίηση: 

-Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη 

-Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

κ. Νικόλαο Ντίτορα 

-Δήμαρχο Χαλκιδέων, κ. Χρήστο Παγώνη   

 

 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του  

έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Νικολάου και 

Νέας Λαμψάκου, ολοκλήρωση κεντρικού και τοπικού ΑΑ και κατασκευή Α/Σ 

Α2΄και Α4΄» εκτιμώμενης αξίας 5.200.000 ευρώ,. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

      Μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται έντονα, 

γιατί στη διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος  

και συγκεκριμένα στις παραγράφους  22   και 23   έχει  προστεθεί πάρα πολύ μεγάλος 

αριθμός  υπερβολικών απαιτήσεων, που μειώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

πιστοποιημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Όμως: 

      «Η εγγραφή και κατάταξη στα  ΜΕΕΠ  αποτελεί τεκμήριο  τεχνικής 

καταλληλότητας γενικής εμπειρίας στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του 

Μητρώου» (άρθρ. 83 παρ. 5  Ν. 4412/2016). 

     «Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες 

που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων 

διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές 

δυνατότητες καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση 

της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το  

αντικείμενο της σύμβασης» (άρθρ. 75 παρ. 1 Ν. 4412/2016).  

Στη συγκεκριμένη διακήρυξη προκειμένου οι πιστοποιημένες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει, εκτός των 

άλλων, να διαθέτουν: 



 Έγγραφο Τραπέζης που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον υποψήφιο και ότι 

το ύψος της δανειοληπτικής του ικανότητας ανέρχεται σε ποσό 520.000 ευρώ 

 Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών για την τελευταία τριετία τουλάχιστον 

6.000.000 ευρώ 

 Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών για την τελευταία τριετία στον τομέα των 

υδραυλικών έργων 2.400.000 ευρώ 

 Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών για την τελευταία τριετία στον τομέα των 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων 450.000 ευρώ  

    Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι οι απαιτήσεις της εν λόγω 

διακήρυξης που αφορούν στις πιστοποιημένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι 

τουλάχιστον υπερβολικές και καταχρηστικές και δεν δικαιολογούνται σε καμία 

περίπτωση, αφού η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ στο Υπουργείο Υποδομών 

συγκεντρώνει, παρακολουθεί και ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλομένων 

στοιχείων από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οικονομικά στοιχεία, τεχνικά, εμπειρία 

κλπ.  

   Καταστρατηγείται λοιπόν η έννοια του ΜΕΕΠ και  παραβιάζεται  η αρχή 
του ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία οι όροι που τίθενται για το 
διαγωνισμό δεν μπορούν να περιορίζουν υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων και εχόντων τα προσόντα ανάληψης του  έργου. 
             Επιπλέον οι απαιτήσεις αυτές εισάγουν διακρίσεις, που αγγίζουν τα όρια των 
φωτογραφικών διατάξεων, αφού δημιουργούν πλεονέκτημα υπέρ ορισμένων 
συμμετεχόντων και αποκλείουν από τους υπόλοιπους τη δυνατότητα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, δίδοντας λαβή για σχολιασμό και καταπατώντας την έννοια του υγιούς 
ανταγωνισμού.   
    Κατόπιν των ανωτέρω  και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της 

Ένωσής μας, ζητούμε την ακύρωση της διενέργειας του διαγωνισμού την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και την απαλοιφή των επιπλέον απαιτήσεων για τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ  από την προαναφερόμενη  διακήρυξη. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 


