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Αθήνα,  29 Ιουλίου  2020 

Αριθ.Πρωτ.1484 

Προς 

Τον Υπουργό Μετανάστευσης και  Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη  

 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την  κλειστή διαδικασία ανάδειξης 

αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Περιφερειακών 

Υποδομών, δομών και διακριτών χώρων στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» 

 

Κύριε Υπουργέ,  

           Μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται για τους όρους της διακήρυξης 

του διαγωνισμού του έργου του θέματος και συγκεκριμένα γιατί   

περιλαμβάνονται υπερβολικές   απαιτήσεις που πρέπει σωρευτικά να 

πληρούνται  από τους συμμετέχοντες και  αφορούν κυρίως  στα οικονομικά 

και χρηματοοικονομικά κριτήρια, στην εμπειρία και στη στελέχωση των 

διαγωνιζομένων.  

       Οι απαιτήσεις αυτές  είναι καταχρηστικές και ξεπερνούν τις προδιαγραφές 

του κατασκευασθησόμενου έργου. Παραβιάζουν  προδήλως τον ελεύθερο 

ανταγωνισμό και την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ομοιάζουν 

φωτογραφικές, γεγονός που προφανώς δεν επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμφωνα δε  με το άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές 

περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι 

απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του 

νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες 

καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της 

υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες 

με το αντικείμενο της σύμβασης». 

Επιπλέον, αντιλαμβανόμενοι τους λόγους εθνικής ασφαλείας που 

επιβάλλουν την άμεση υλοποίηση του   έργου που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και έχει αυξημένες απαιτήσεις, οφείλουμε να επισημάνουμε ως 

Μηχανικοί, άριστοι γνώστες του αντικειμένου,  ότι «τεχνικά ορθό» θα ήταν 

να ανατεθεί η κατασκευή των δομών  ανά νησί και όχι ως ενιαίο έργο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η  αρτιότερη διαχείριση του εργατοτεχνικού 
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προσωπικού,  των απαιτούμενων  υλικών και κυρίως η σύντμηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης των έργων. Η  προτεινόμενη διαδικασία θα εξασφάλιζε  

συνθήκες  ανταγωνισμού και  θα επέφερε συντομότερη αποσυμφόρεση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων και προστασία της δημόσιας υγείας και 

ασφάλειας.  

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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