Αθήνα, 4 Απρίλιου 2018
Αριθ.Πρωτ.743
Προς
Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κοινοποίηση:
- Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, κ. Απόστολο Κατσιφάρα
- Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου
κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου
Θέμα: Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε,
έχετε απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε 52 εργοληπτικές επιχειρήσεις
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου
με
τίτλο
«Αποκατάσταση
επαρχιακού
οδικού
δικτύου
Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας».
Στην εν λόγω διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 22 παρ. Γ. αναφέρεται
ότι «απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην
2η τάξη και άνω στην κατηγορία έργων οδοποιίας» προκειμένου οι συμμετέχουσες
εργοληπτικές επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Ομοίως στο άρθρο 22 παρ.Δ . αναφέρεται ότι «απαιτείται η εγγραφή στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην 2η τάξη και άνω στην
κατηγορία έργων οδοποιίας» προκειμένου οι συμμετέχουσες εργοληπτικές
επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας.
Όμως, η Υπηρεσία σας, με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 100216/1622/29.03.2018
έγγραφό της απευθυνόμενο προς όλους τους οικονομικούς φορείς της ως άνω
πρόσκλησης, «διευκρινίζει»
ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι
η
εγγεγραμμένες στη 2 τάξη θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλ.π.,
που ορίζονται στο άρθρο 100 Ν. 3669/08 για την 3η τάξη .
Γίνεται αντιληπτό ότι τα προαναφερόμενα δεν αποτελούν διευκρινίσεις,
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αλλά αλλαγή ουσιωδών όρων της διακήρυξης , επιφέρουν ουσιαστικά αποκλεισμό
από τη διαδικασία των επιχειρήσεων 2ας τάξεως και σαφώς δεν αποτελούν
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης που δύναται
να παρέχει η υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης. Επιπλέον έχουν
δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, μέλη της Ένωσής
μας.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε όπως πράξετε τα δέοντα ώστε ο εν λόγω
διαγωνισμός να διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας και των τευχών
δημοπράτηςησ.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ
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