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ΘΕΜΑ: ∆ύο πανοµοιότυπες πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου µε ένα εργολήπτη για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο
λειτουργίας µίας οµάδας που θα συγκροτηθεί από τον ΟΑΕ∆ δυνάµει του
άρθρου 129 του Ν.3669/2008 για τις ανάγκες των έργων "ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ" και "ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ".

Αγαπητοί κ.κ.,

σύµφωνα µε ενηµέρωσή µας, έχετε προχωρήσει στις δύο εν θέµατι πανοµοιότυπες
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε τις οποίες καλείτε, σε κάθε µία πρόσκληση, σε
υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µε ένα
εργολήπτη, για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο λειτουργίας µίας οµάδας που θα
συγκροτηθεί από τον ΟΑΕ∆ δυνάµει του άρθρου 129 του Ν.3669/2008, µε σκοπό:

α) στην µία πρόσκληση την εκπόνηση σχεδίου µε την ακριβέστερη δυνατή περιγραφή των
εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για το έργο: "Συνέχιση εργασιών µετά από έκπτωση
του αναδόχου του έργου: "Ανέγερση οικισµού 80 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.51,
2.52, 2.53, 2.24, µίας αίθουσας συγκεντρώσεων, ..... στην ΚΥΡΑΚΑΛΗ του νοµού Γρεβενών
µε την επωνυµία "ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

β) στην άλλη πρόσκληση την εκπόνηση σχεδίου µε την ακριβέστερη δυνατή περιγραφή των
εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για το έργο «Συνέχιση εργασιών µετά από έκπτωση
του αναδόχου του έργου: “Ανέγερση οικισµού 42 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21,
2.24, 2.25, µίας αίθουσας συγκεντρώσεων. . . . . στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, µε την
επωνυµία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ»"

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου µας, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζει τις
ιδιαιτερότητες των δύο έργων, αποφάσισε να σας εκφράσει ορισµένες απορίες σχετικά µε
την επιλεγείσα διαδικασία, οι οποίες εν συντοµία αφορούν στα εξής:
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α) Η επιλογή ενός εργολήπτη για την συγκρότηση των εν θέµατι επιτροπών του άρθρου 129
του Ν.3669/2008 φαίνεται ότι πριµοδοτεί όποιον εργολήπτη συµµετέχει στην κάθε επιτροπή
έναντι όλων των άλλων εργοληπτών που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά για την
συνέχιση κάθε έργου, εκτός φυσικά και εάν τους απαγορευτεί η συµµετοχή στις µετέπειτα
δηµοπρασίες. Πώς θα διασφαλίσετε την επίτευξη ικανού ανταγωνισµού κατά τις δηµοπρασίες
που θα ακολουθήσουν την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 129 του Ν.3669/2008, σε
κάθε περίπτωση ;

β) Από τις 18 Απριλίου 2016 βρίσκονται σε ισχύ οι νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις. Έχει διασφαλιστεί η συµβατότητα των προβλέψεων του άρθρου 129
του Ν.3669/2008 µε τις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δηµόσιες συµβάσεις;

Παρακαλούµε για την αποσαφήνιση των ανωτέρω ζητηµάτων προκειµένου να διασφαλιστεί η
οµαλή και νόµιµη υλοποίηση των δύο έργων που θεωρούµε ότι είναι ο τελικός στόχος σας.
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