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 Αθήνα, 3 Ιουνίου  2020  

Αριθ.Πρωτ. 1083 

 

Προς  

Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου   

 

Κοινοποίηση: 

-Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη  

-Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 

 Πολιτισμού και Αθλητισμού  

 

Θέμα: Διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού υδραυλικών 

εγκαταστάσεων και εγκατάστασή τους» προϋπολογισμού  104.838,71 ευρώ (μη 

συμ/νου ΦΠΑ) 

 

Κύριοι,  

Πρόκειται να διενεργήσετε  διαγωνισμό για  την προμήθεια  και εγκατάσταση 

εξοπλισμού υδραυλικών εγκαταστάσεων, στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά  πρόσωπα,  που ασκούν εμπορική ή 

βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο 

αντικείμενο και όχι οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως οι μόνες 

κατάλληλες για την έντεχνη εκτέλεσή του.  

Επιπλέον, ενώ η σύμβαση στην υπογραφή της οποίας κατατείνει ο εν λόγω 

διαγωνισμός είναι σύμβαση έργου, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης αυτό 

προκηρύσσεται ως προμήθεια, παρότι δεν πρόκειται μόνο για προμήθεια υλικών 

αλλά και για εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, κατασκευής φρεατίων και 

θαλάμου άντλησης από σκυρόδεμα, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται και η δοκιμή των εν 

λόγω εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτούνται  τεχνικές γνώσεις και κατάλληλη 

εμπειρία,  που  μόνο οι πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ 

μπορούν να εξασφαλίσουν και όχι ο οιοσδήποτε τρίτος, που τυχόν θα αναδειχθεί 

ανάδοχος. 

Άλλωστε στο άρθρο της διακήρυξης με τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα» επί λέξει αναφέρεται ότι «απαιτείται  η επιτυχής εκτέλεση δύο 

τουλάχιστον παρομοίων με το προκηρυσσόμενο έργο» 

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια του 

διαγωνισμού την  προγραμματισμένη ημερομηνία και δημοπρατήσετε, καλώντας 
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προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του 

ΜΕΕΠ, που διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και 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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