ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθµ. Πρωτ.: 32454

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018
ΠΡΟΣ
∆ήµο Κορυδαλλού
Υπόψη
1. ∆ηµάρχου
2. Τεχνικών Υπηρεσιών
ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ
2. Γραφείο Προέδρου ΕΑΑ∆ΗΣΥ

Θέµα:

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΓΡ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ), Εκτιµώµενης
αξίας 4.590.000,00 Ευρώ, (συµπ. Φ.Π.Α.)

Κύριοι,
Μέλη µας, µας πληροφόρησαν για την διακήρυξη του εν θέµατι έργου στα τεύχη
δηµοπράτησης του οποίου διαπιστώσαµε τα ακόλουθα:
-

Ζητούνται εργοληπτικά πτυχία 3ης τάξης ΟΙΚ και 2ης τάξης Η/Μ.

-

Πέραν αυτών των κατηγοριών η διακήρυξη απαιτεί και Α2 τάξης εργοληπτικό πτυχίο
για έργα κατηγορίας ηλεκτρονικού εξοπλισµού καθώς και 1ης τάξης εργοληπτικό
πτυχίο Πρασίνου παρά το γεγονός ότι η κατηγορία Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών ανέρχεται στο ποσό των 148.899,90€, και η κατηγορία για έργα
Πρασίνου ανέρχεται στο ποσό των 239.208,49€, αντίστοιχα, δηλαδή και στις δύο
περιπτώσεις ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού.

Κυρίως, όµως, επισηµαίνουµε ότι µε δεδοµένες τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο
119 του Ν.4472/2017 πλέον στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων θα πρέπει να
επιτρέπεται η συµµετοχή στον διαγωνισµό και σε οικονοµικούς φορείς που αποδεικνύουν
ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής εποµένως είναι παράνοµο να καλούνται αποκλειστικά
βάσει συγκεκριµένων τάξεων εξειδικευµένων κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. µε αποκλεισµό όλων
των λοιπών εργοληπτικών επιχειρήσεων, που παρόλο ότι δεν είναι εγγεγραµµένες στις
συγκεκριµένες τάξεις και εξειδικευµένες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ., διαθέτουν παρά ταύτα
την απαιτούµενη εµπειρία.
Λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς και το σηµαντικά µειωµένο
αντικείµενο των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων οφείλουµε να σας
επισηµάνουµε ότι παρόµοιες τακτικές και µεθοδεύσεις προκαλούν αιτιολογηµένα µεγάλη
αγανάκτηση σε αρκετές υγιείς επιχειρήσεις που παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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