Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018
Αριθ.Πρωτ.1247
Προς
Το Δήμαρχο Αλιάρτου-Θεσπιέων , κ. Γεώργιο Ντασιώτη

Κοινοποίηση:
-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος,
κ. Νικόλαο Ντίτορα
-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων
Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με
τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων»

Κύριε Δήμαρχε,
Πρόκειται να διενεργήσετε διαγωνισμό
για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου
Αλιάρτου-Θεσπιέων» ,προϋπολογισμού 62.199 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).
Στο άρθρο 23.4 της διακήρυξης με τίτλο «Δικαιολογητικά απόδειξης
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας» αναφέρεται
ότι οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Δεν καλούνται προς συμμετοχή και
εργοληπτικές
επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων, παρότι ζητείται η
κατασκευή υδραυλικών εργασιών.
Επιπλέον,
σύμφωνα
με
την
Εγκύκλιο
20
με
αρ.
πρωτ.
Δ17α/04/60/Φ.Ν.312/13.07.1997
του
Υπουργείου
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
«Όταν
δημοπρατούνται έργα που αφορούν εξωτερικά δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης θα
καλούνται υποχρεωτικά τόσο οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην
κατηγορία Η/Μ έργων όσο και οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην
κατηγορία Υδραυλικών Έργων, καθόσον τα έργα αυτά αποτελούν κοινό αντικείμενο
των κατηγοριών αυτών».
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω παραβιάζεται η αρχή του ελεύθερου
συναγωνισμού, αφού οι όροι που τίθενται στη διακήρυξη περιορίζουν το δικαίωμα
συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό,
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ζητούμε όπως ματαιώσετε τη διενέργεια του διαγωνισμού την
προγραμματισμένη ημερομηνία και επαναδημοπρατήσετε καλώντας προς
συμμετοχή και εργοληπτικές
επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στην κατηγορία
Υδραυλικών Έργων.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ
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