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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Αγαπητοί κύριοι,
Σύµφωνα µε καταγγελίες που περιήλθαν στον Σύνδεσµό µας στην διακήρυξη του εν θέµατι
έργου προβλέπεται, εκτός των άλλων απαιτήσεων, και η υποχρεωτική συµµετοχή στο
διαγωνιζόµενο σχήµα εργοληπτικής επιχείρησης 2ης τάξης για έργα Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού.
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι το συγκεκριµένο πτυχίο διαθέτουν µόλις τρεις εργοληπτικές
επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να υφίσταται σοβαρότατο ζήτηµα επαρκούς
ανταγωνισµού για την συγκεκριµένη δηµοπρασία.
Πέραν αυτού στις ως άνω καταγγελίες επισηµαίνεται ότι εργασίες που αποτελούν ξεκάθαρο
αντικείµενο Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών έχουν ενταχθεί στο αντικείµενο εργασιών του
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. Ενδεικτικά σας αναφέρουµε τις εργασίες µε αρ. τιµ.
32α,β,γ,δ,ε,στ. που αφορούν τηλεφωνικά καλώδια τύπου Α2Υ(ST)2Y, όπως επίσης και οι
εργασίες των Άρθρων Τιµολογίου µε αριθµούς 33, 34, 35, 36, 37, 38 κ.λ.π. ∆εδοµένου ότι
οι εργασίες αυτές αποτελούν αντικείµενο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εντάσσονται στις
αναλύσεις των άρθρων ΗΛΜ 48,102 κλπ. και πάντοτε σε όλες τις µελέτες περιλαµβάνονται
στην κατηγορία των έργων των Ασθενών ρευµάτων που αποτελεί τµήµα των
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών.
Από την ανωτέρω διαπίστωση προκύπτει ανάγκη ανασκευής του προϋπολογισµού του έργου.
Επιπρόσθετα οφείλουµε να σας γνωστοποιήσουµε ότι ούτως ή άλλως υφίσταται θέµα
νοµιµότητας του διαγωνισµού διότι η περιληπτική διακήρυξη αντιφάσκει µε την αναλυτική,
σε ότι αφορά την συµµετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε κ/ξ µε αναβάθµιση του
πτυχίου τους.
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Κατόπιν αυτών σας καλούµε να δηµοπρατήσετε το έργο ορθά, εξασφαλίζοντας συνθήκες
επαρκούς ανταγωνισµού, διαφυλάττοντας µε αυτόν τον τρόπο το κύρος του διαγωνισµού
απέναντι σε οποιαδήποτε καχυποψία που µπορούν να δηµιουργήσουν ενδεχόµενες
παρατυπίες, όπως αυτές µας επισηµάνθηκαν.
Σε κάθε περίπτωση παρόµοιες εργολαβίες εγκατάστασης και συντήρησης εγκαταστάσεων
φωτεινής σηµατοδότησης δηµοπρατούνται τακτικά από την Υπηρεσία σας και ουδέποτε µέχρι
σήµερα έχει ζητηθεί συγκεκριµένη τάξη και κατηγορία εργοληπτικού πτυχίου. Εύλογα µπορεί
να υποθέσει κάποιος ότι είτε όλες οι µέχρι σήµερα ∆ηµοπρασίες ήταν παράνοµες είτε είναι η
αυριανή.
Με τιµή,
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