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Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2015
ΠΡΟΣ
Την Περιφέρεια Αττικής
Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού και Υποδοµών
∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής
ΚΟΙΝ.:

- Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή
- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης Αττικής
κα Καλλιόπη Καρδαµίτση
- Περιφερειάρχη Αττικής
κα Ρένα ∆ούρου
- Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής
κ. Χρήστο Καραµάνο
- ΕΑΑ∆ΗΣΥ

Θέµα : ∆ιακήρυξη ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο «ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση
εξωτερικών Εγκαταστάσεων
Φωτεινής
Σηµατοδότησης
Περιφέρειας
Αττικής» προϋπολογισµού 6.000.000 ευρώ µε ΦΠΑ.
Κύριοι,
Ενηµερωθήκαµε για την διακήρυξη του εν θέµατι δηµόσιου διαγωνισµού που πρόκειται να
διεξαχθεί ως Υπηρεσία και όχι ως Τεχνικό Έργο (Ν. 3669/08).
Ωστόσο από τα όσα περιλαµβάνονται στα τεύχη δηµοπράτησης προκύπτει ότι ενώ για την
υλοποίηση του έργου προϋπολογισµού 6.000.000 ευρώ, καλείται οιοσδήποτε, χωρίς
περιορισµό, να υποβάλλει προσφορά, όταν αυτό το "οιοσδήποτε" εξειδικεύεται, µεταφράζεται
στις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. δανειοληπτική ικανότητα τουλάχιστον 500.000 ευρώ,
2. εµπειρία κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ,
3. κατάλληλα συνεργεία τεχνιτών,
4. καλαθοφόρα οχήµατα και γερανό, καθώς και
5. ένα διπλωµατούχο Ηλεκτρολόγο, ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό ΑΕΙ µε χρόνο
κτήσης πτυχίου τουλάχιστον 10 έτη και τριετή τουλάχιστον εµπειρία καθώς επίσης και
6. τρείς τουλάχιστον διπλωµατούχους ή πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους, ή Μηχανολόγους ή
Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε χρόνο κτήσης πτυχίου τουλάχιστον 3 έτη και
12µηνη τουλάχιστον εµπειρία.
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Είναι φανερό ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιθυµεί µε τις απαιτήσεις 1-6 να εξασφαλίσει ό,τι
διασφαλίζει η εγγραφή και κατάταξη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του
ΥΠΥΜΕ∆Ι που, επί της ουσίας, οι επιχειρήσεις του οποίου είναι οι µόνες κατάλληλες για την
υλοποίησή του έργου αυτού σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, όπως,
προφανώς, επιθυµεί και η αναθέτουσα Αρχή.

Αυτό θα εξασφαλιζόταν στο 100% για την αναθέτουσα αρχή εάν προκήρυσσε ορθώς τον
διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κατασκευής δηµοσίων έργων (Ν.3669/2008)
οπότε και οι εγγεγραµµένοι εργολήπτες θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν έργο υψηλών
τεχνικών προδιαγραφών που σχετίζεται άµεσα και µε την εξασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος.

Κατά την γνώµη µας ο επιλεγείς τρόπος ανάθεσης του έργου στηρίζεται σε καταχρηστική
ερµηνεία των διατάξεων του Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου, ενώ, αντίθετα, οι
διατάξεις του νόµου περί δηµοσίων έργων (Ν.3669/2008) συνάδουν πληρέστερα µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού, γεγονός που αποδεικνύεται και από την ακολουθούµενη
πρακτική επί σειρά ετών, κατά την οποία, ίδιου ή και παρόµοιου αντικειµένου έργα, να
προκηρύσσονται ως δηµόσια έργα .

Κατά συνέπεια σας ζητούµε άµεσα να επαναπροκηρύξετε µε την δέουσα διαδικασία
δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Έργων το εν θέµατι έργο ώστε να εξασφαλιστεί και η βέλτιστη
εκτέλεσή του.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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