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                                                                                 Αθήνα,   01  Αυγούστου  2019  

 

Αριθ.Πρωτ. 1199 

Προς  

Το Δήμαρχο   Ιωαννιτών, κ. Θωμά Μπέγκα  

 

Κοινοποίηση: 

-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δ. Μακεδονίας,  

 κ. Βασίλειο Μιχελάκη  

 

 

 

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για την προμήθεια 

φωτιστικών σωμάτων  LED για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιωαννιτών, 

προϋπολογισμού   3.000.000,00  ευρώ 

 

Κύριε  Δήμαρχε, 

Πρόκειται να διενεργήσετε  διαγωνισμό για  την προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων  LED για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου  σας  και την αναβάθμιση 

του δημοτικού φωτισμού, στον οποίο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωπα, που ασκούν κύρια δραστηριότητα σχετική με την 

παραγωγή ή εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού και είναι εγγεγραμμένα σε εμπορικό ή 

βιοτεχνικό ή βιομηχανικό μητρώο και όχι οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών 

(ΜΕΕΠ), ως οι μόνες κατάλληλες για την έντεχνη εκτέλεσή του.  

Όμως  η σύμβαση στην υπογραφή της οποίας κατατείνει ο εν λόγω 

διαγωνισμός δεν αφορά μόνο στην  προμήθεια υλικών αλλά και σε εργασίες 

τοποθέτησης και εγκατάστασης για τις οποίες απαιτούνται  τεχνικές γνώσεις και 

κατάλληλη εμπειρία. Σύμφωνα δε με τον προϋπολογισμό μελέτης η δαπάνη για την 

προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.707.395 ευρώ και για τις εργασίες 711.969 ευρώ.  

Είναι αντιληπτό ότι 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,  

Παρά ταύτα καλούνται  επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποδείξουν την 
εμπειρία τους  στο αντικείμενο και να πληρούν συγκεκριμένες  οικονομικές απαιτήσεις  
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(άρθρα  2.2.4., 2.2.5 και 2.2.6     της  διακήρυξης ), ενώ θα ήταν επαρκής η προσκόμιση 
της  βεβαίωσης του ΜΕΕΠ  της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

Επιπλέον οφείλουμε να επισημάνουμε  ότι οι  συγκεκριμένες απαιτήσεις για 
την προμήθεια είναι φωτογραφικές, δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή των 
πιστοποιημένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αφήνουν υπόνοιες για αδιαφάνεια 
και παράβαση του υγιούς ανταγωνισμού, γεγονός που προφανώς δεν επιθυμεί η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση δε, η υπόψιν σύμβαση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
μεικτή σύμβαση και να είχε ακολουθηθεί η περιγραφόμενη στο άρθρο 4. Ν 4412/2016 
διαδικασία. 

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε όπως,  αφού εξετάσετε τα διαλαμβανόμενα 
στην επιστολή μας,  λάβετε υπόψιν τις επισημάνσεις μας και δημοπρατήσετε  εκ νέου. 

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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