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ΘΕΜΑ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,
ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ∆ΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ" - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κύριοι,
από πληροφορίες µελών µας ενηµερωθήκαµε ότι το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού
4.205.000,00 € δηµοπρατείται από εσάς στις 22.7.2014.
Στην διακήρυξη του έργου και συγκεκριµένα στο άρθρο 21 αυτής (∆ικαιούµενοι συµµετοχής
στο διαγωνισµό), µη σύννοµα και µε πιθανή συνέπεια τον περιορισµό του ανταγωνισµού
προβλέπεται ότι:
"Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες
α1. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι
εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη για έργα για έργα κατηγορίας Πρασίνου στελεχωµένες
µε ∆ασολόγους ή Τεχν. ∆ασοπονίας που είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΕΚ αναλόγου τάξεως
πτυχίου σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.∆. 146/88, καθώς και στην 5η τάξη της ίδιας
κατηγορίας µε έδρα το Νοµό Χαλκιδικής ή µε δηλωµένο το Νοµό Χαλκιδικής σαν δεύτερο
Νοµό ή
α2. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι
εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και στην 5η
τάξη της ίδιας κατηγορίας µε έδρα το Νοµό Χαλκιδικής ή µε δηλωµένο τον Νοµό Χαλκιδικής
σαν δεύτερο Νοµό
...
δ. Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε∆∆Ε) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, εφόσον ανήκουν στην ∆΄ τάξη, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17
του Π∆ 437/81.
...
21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π.
για έργα κατηγορίας πρασίνου στελεχωµένες µε ∆ασολόγους ή Τεχν. ∆ασοπονίας που είναι
εγγεγραµµένοι στο ΜΕΚ αναλόγου τάξεως πτυχίου σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.∆.
146/88,, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε (αναβάθµιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας).
..."
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Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.3669/2008 για την κατάταξη µίας εργοληπτικής
επιχείρησης για έργα πρασίνου 3ης τάξης ΜΕΕΠ, όταν η κατηγορία πρασίνου είναι
συµπληρωµατική, απαιτείται οι τεχνικοί ΜΕΚ πρασίνου Γεωπόνων ή ∆ασολόγων να
καλύπτουν τουλάχιστον ποσοστό 50% του συνολικού αριθµού ΜΕΚ πρασίνου που απαιτείται
για την στελέχωση της επιχείρησης.
Επίσης, από την ανάγνωση των τευχών δηµοπράτησης, προκύπτει ότι το έργο είναι σύνηθες
έργο οδοποιίας εντός δασικής περιοχής, και δεν υπάρχει λόγος ειδικής εµπειρίας ή
ικανότητας σχετικά µε την εκτέλεσή του.
Εποµένως το να µη δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής στις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που έχουν το πράσινο ως συµπληρωµατική κατηγορία και τυγχάνει να
στελεχώνονται από Γεωπόνους, συνιστά παράτυπη απαίτηση της διακήρυξης του εν
θέµατι έργου και ζητούµε την άµεση διόρθωση των τευχών προκειµένου να
αποκατασταθεί η νοµιµότητα.
Επί τη ευκαιρία σηµειώνουµε ότι ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2012 ο Σύνδεσµός µας έχει
ζητήσει να αποκατασταθούν οι σκανδαλώδεις (υπέρ των δασολόγων) ανισότητες και
διακρίσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τα πτυχία πρασίνου (βλ. σηµείο Α.7 και Α.7.1 και
Α.7.2 της συν. επιστολής).

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

Συν. Η από 3-12-2012 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆.15/ΓΓ∆Ε/ΥΠΥΜΕ∆Ι
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