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Αριθ. Πρωτ.: 29994     Αθήνα, 22 Απριλίου 2014 

 

        Προς 

       ∆ΕΥΑ Ηγουµενίτσας   
        

      ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Εσωτερικών  

       2. Περιφερειάρχη Ηπείρου   

         

ΘΕΜΑ: "Έργα συλλογής, µεταφοράς ,επεξεργασίας και διάθεσης  λυµάτων για την 
 εξυπηρέτηση των οικισµών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα ∆ήµου 
 Ηγουµενίτσας. 

 
Κύριοι,  

σύµφωνα µε ενηµέρωση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου ανακοινώσατε ∆ελτίο 
Τύπου µε το οποίο ενηµερώνετε για την δηµοσίευση της διακήρυξης του εν θέµατι έργου, µε 
συνολικό προϋπολογισµό 37.100.000,00 ευρώ και ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 
28.6.2016.  

∆εδοµένης της προτροπής των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών που ισχύουν ήδη από τις 
18.4.2016 για παρτιδοποίηση των έργων (οδηγία 24/2014, άρθρο 46) όπου αυτό είναι 
εφικτό, και προκειµένου και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µπορούν ισότιµα να µετέχουν 
στις διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων, φρονούµε ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά 
από την Υπηρεσία σας η δηµοπράτηση του εν λόγω έργου σε υποέργα, ώστε εταιρείες 
χαµηλότερων τάξεων να µπορούν να µετάσχουν στις σχετικές δηµοπρασίες, ειδικά σήµερα 
που τα δηµοπρατούµενα έργα είναι ελάχιστα.   

Επιπλέον, οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι µεγαλύτερες εργοληπτικές επιχειρήσεις της Ηπείρου 
ανήκουν στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά και Ηλεκτροµηχανολογικά και κατά 
συνέπεια αποκλείονται αµέσως τόσο αυτές όσο και όλες οι µικροµεσαίες τεχνικές εταιρείες 
της Ηπείρου αλλά και της Χώρας, γεγονός που δεν αιτιολογείται από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του έργου, τα οποία δίδουν την δυνατότητα δηµοπράτησης 4 ή και 5 έργων 
µικρότερων προϋπολογισµών, σε αυτόνοµες περιοχές.  

Εάν δεν υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που να αιτιολογούν την δηµοπράτηση του έργου ως 
ενιαίου και µε δεδοµένα ότι µε την πρότασή µας: i) δεν απαγορεύεται η συµµετοχή και 
µεγαλύτερων εταιρειών και ii) θα επιτευχθεί ευθεία αύξηση των ανταγωνιστικών συνθηκών, 
εις όφελος του ελληνικού δηµοσίου και της κοινωνικής ευηµερίας των πολιτών, 
παρακαλούµε όπως την εξετάσετε µε την δέουσα σοβαρότητα.  

Οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου παραµένουν στην διάθεσή σας 
για κάθε απαιτούµενη διευκρίνιση. 
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