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Προς 

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

Γενική Δ/νση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  

 

Κοινοποίηση: 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και 

Ιονίου, κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου  

 

Θέμα: Διακηρύξεις διαγωνισμών για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων έργων της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδος. 

Κύριοι, 

      Όπως μας ενημερώνουν τα μέλη μας η Περιφέρεια έχει δημοσιεύσει διακηρύξεις 

για   την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής  των κάτωθι έργων: 

 «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων-διαγραμμίσεις για την άρση   της 

επικινδυνότητας επί της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου –Ιωαννίνων αρμοδιότητας 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»  

 «Συντήρηση –βελτίωση και άρση επικινδυνότητας της Ε.Ο. 33 Πάτρα-Τρίπολη 

και  των κλάδων της»   

 «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στη 

θέση Μακρύνορος»  

 «Τη συντήρηση επαρχιακών οδικών  τμημάτων πρώην επαρχίας Τριχωνίδας» και  

 «Τη συντήρηση επαρχιακών οδικών  τμημάτων πρώην επαρχίας Ναυπακτίας». 

 

Μελετώντας τα τεύχη δημοπράτησης οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

Α.   Στις διακηρύξεις   έχει  προστεθεί μεγάλος αριθμός απαιτήσεων, που προκαλούν 

σύγχυση στους διαγωνιζόμενους και μειώνουν τη διαφάνεια και  τον     

ανταγωνισμό μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται όμως για έργα 

οδοποιίας, τα οποία δύνανται να κατασκευάσουν έντεχνα οι πιστοποιημένες  

επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ της αντίστοιχης τάξης και κατηγορίας, ενώ η προσθήκη 

επιπλέον απαιτήσεων παραπέμπει σε φωτογραφικές διατάξεις, που προφανώς 

δεν επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή. 



 

 

Β.    Στις διακηρύξεις προβλέπεται διαφορετικό διάστημα ισχύος των  

       δικαιολογητικών. Σε ορισμένες εξ αυτών προβλέπεται το εύλογο διάστημα των  

       τριών μηνών, ενώ στις υπόλοιπες το ελάχιστο του ενός μηνός.  

        Η βραχεία  διάρκεια των πιστοποιητικών  δυσκολεύει χωρίς ουσιαστικό λόγο τα  

       μέλη μας και τα  υποχρεώνει  να μεταβαίνουν διαρκώς στα Πρωτοδικεία και  

       στις λοιπές υπηρεσίες της χώρας ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα προς διαρκή  

       ανανέωσή τους.  

      Ζητούμε λοιπόν την ομοιόμορφη  συμπλήρωση των διακηρύξεων με το 

μεγαλύτερο δυνατό  διάστημα ισχύος των δικαιολογητικών και την απαλοιφή των 

όρων που δημιουργούν σύγχυση στους διαγωνιζόμενους, μειώνουν τον 

ανταγωνισμό και τη διαφάνεια και παραπέμπουν σε φωτογραφικές διατάξεις.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

  

 

  


