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Κύριοι,
Μετά από καταγγελίες µελών µας πληροφορηθήκαµε ότι η Υπηρεσία σας δηµοπρατεί στις
14/1/2014 το εν θέµατι έργο προϋπολογισµού 4.487.179,30 €.
Στην εν λόγω δηµοπρασία καλούνται και εργοληπτικές επιχειρήσεις της ειδικής κατηγορίας
µε πτυχίο Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Α2 και 1ης τάξης, παρότι η συνολική δαπάνη των
εργασιών Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ανέρχεται µόλις σε 100.619,21 € ήτοι 2,20% που είναι
πολύ µικρότερο του ορίου 10%, το οποίο ορίζει ο Νόµος ως απαίτηση κλήσης συγκεκριµένης
τάξης πτυχίων.
Ως αποτέλεσµα, άθελά σας, περιορίζεται υπερβολικά ο εν δυνάµει ανταγωνισµός που µπορεί
να αναπτυχθεί στην εν λόγω δηµοπρασία δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΜΕΕΠ
σήµερα στην Ελλάδα αντίστοιχα πτυχία κατέχουν µόλις είκοσι επτά εργοληπτικές (ατοµικές
και µη) επιχειρήσεις.
Περαιτέρω και µε δεδοµένο την απαίτηση της ∆ιακήρυξης για προσκόµιση και δεύτερου
πτυχίου ειδικής κατηγορίας, δηλαδή, πτυχίου Πρασίνου για εργασίες που πάλι ανέρχονται σε
ποσοστό 2,80%, οι µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που µπορούν να συµµετάσχουν
στο διαγωνισµό, χωρίς να απαιτείται κοινοπραξία, δεν ξεπερνούν τις τρείς !
Επειδή πιστεύουµε ότι επιθυµία σας είναι η επίτευξη του µεγαλύτερου βαθµού ελεύθερου και
ανόθευτου ανταγωνισµού και ότι η παραπάνω απαίτηση για πτυχία Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού και Πρασίνου αποτελεί ένα ατυχές και µεµονωµένο περιστατικό, σας καλούµε
όπως άµεσα δηµοσιεύσετε ορθή επανάληψη της ∆ιακήρυξης του παραπάνω έργου,
απαλείφοντας την απαίτηση για πτυχία κατηγοριών Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού και Πρασίνου
των οποίων η συµµετοχή ανέρχεται σε ποσοστό πολύ µικρότερο του ορίου του 10% που
θέτει ο νόµος, κάτι το οποίο θεωρεί ορθό και το ΚΑΠΕ, όπως προέκυψε µετά από σχετική
επικοινωνία του υπεύθυνου του Γραφείου Καταγγελιών του Συνδέσµου µας µε τον κ.
Καναβάκη.
Σε αναµονή ικανοποίησης του αιτήµατός µας.
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