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Αθήνα, 10  Μαΐου 2019 

Αριθ.Πρωτ.814 
Προς 
Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών- Ενοριακό Φιλόπτωχο 
Ταμείο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Ψυχικού  
 
Κοινοποίηση: 
-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη 
-Πρόεδρο και μέλη του Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου του  Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας   
 Ψυχικού 
 
Θέμα: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την 5η φάση 
εργασιών αποπεράτωσης στέγης γερόντων του Φιλόπτωχου Ταμείου του Ιερού Ναού 
Αγίας Σοφίας Ψυχικού.  
 
Κύριοι,  

Πρόκειται να διενεργήσετε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 45 Ν. 4182/2013, στην παρ. 
2, όμως,  του οποίου αναφέρεται ότι η ανάθεση και εκτέλεση έργων,….γίνεται από τις 
τεχνικές υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου ή τις υπηρεσίες που εκτελούν τα έργα 
του με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

Ενώ, λοιπόν,  πρόκειται για εκτέλεση  οικοδομικού έργου, ο διαγωνισμός  του 
οποίου προκηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσίων έργων, παρά ταύτα  
καλείται προς συμμετοχή οιοσδήποτε ασχολείται με οικοδομικές εργασίες και όχι 
πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών, 
ως οι μόνες κατάλληλες υλοποίησής του  σύμφωνα με τους κανόνες  της τέχνης και 
της επιστήμης. 

Επιπροσθέτως είμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών μελών μας, Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων, διότι, ενώ  υπάρχει υποτυπώδης τεχνική περιγραφή, όταν ήλθαν  
σε επαφή με την υπηρεσία για να επισκεφθούν και να  προσμετρήσουν το έργο δεν 
κατέστη εφικτό, άνευ σπουδαίου λόγου.  

Για του λόγους αυτούς ζητούμε  όπως ακυρώσετε το διαγωνισμό την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και δημοπρατήσετε καλώντας προς συμμετοχή 
αποκλειστικά πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν 
τεχνικές γνώσεις και  αποδεδειγμένη κατάλληλη εμπειρία προς υλοποίηση του υπό 
δημοπράτηση έργου.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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