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    Αθήνα,  03  Ιουλίου 2019 

Αριθ.Πρωτ.1071 

Προς  

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων  

 

Κοινοποίηση: 

Γενική Δ/νση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 

Πολιτισμού  

 

Θέμα:  Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, 

αναπαραστάσεων, ειδικών κατασκευών και βάθρων, φωτιστικών σωμάτων 

ράγας και στόχευσή τους, εξοπλισμού πολυμέσων, δημιουργία και εγκατάσταση 

εποπτικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών για την έκθεση του νέου 

Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων  

 

 

Κύριοι,  

Έχετε προκηρύξει   διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργηθεί την 26.07.2019 

για την ανάδειξη αναδόχου για την  υλοποίηση του έργου του θέματος, επί των 

απαιτήσεων του οποίου οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που  ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, τα οποία όμως δεν 

παρέχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Δεν 

καλούνται δηλαδή   οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως μόνες 

κατάλληλες για την υλοποίησή του.  

Όμως η  έντεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών, που μόνο οι πιστοποιημένες 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προσφέρουν, είναι απολύτως απαραίτητη  για την 

ασφάλεια της κατασκευής και την ολοκλήρωση του άρτιου  αποτελέσματος, που 

προφανώς επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή.  

Απεναντίας, καλούνται γενικώς επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
αποδείξουν την εμπειρία τους  στο αντικείμενο (άρθρο 2.2.6  της  διακήρυξης )  και να 
πληρούν  οικονομικές απαιτήσεις που, ορισμένες από αυτές,  είναι υπερβολικές (άρθρο 
2.2.5  της  διακήρυξης ), ενώ θα ήταν επαρκής η προσκόμιση της  βεβαίωσης του ΜΕΕΠ  
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της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.  

Για τους λόγους αυτούς  ζητούμε όπως  δημοπρατήσετε εκ νέου,  καλώντας 

προς συμμετοχή  αποκλειστικά πιστοποιημένες Eργοληπτικές  Eπιχειρήσεις του 

ΜΕΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

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