ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθµ. Πρωτ.: 32635

Αθήνα, 30 Μαϊου 2018
ΠΡΟΣ
Πανεπιστήµιο Πατρών
Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Προγραµµατισµού και ∆ικτύων
ΚΟΙΝ.: - Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Γραφείο Υπουργού
- Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.

ΘΕΜΑ: Ακύρωση διακήρυξης του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθµ. 32578/23.5.2018 επιστολή του ΣΑΤΕ
Κύριοι,
Σας ενηµερώνουµε ότι στις 29-05-2018 εκδόθηκε η µε αριθµό 418/2018 οµόφωνη
Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία ακυρώνει την µε Α∆ΑΜ
18PROC002856124 και α.α. ΕΣΗ∆ΗΣ 71698 διακήρυξη µε τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών
& επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής»
προϋπολογισµού 4.838.709,70 € (χωρίς ΦΠΑ) µε την από 17-04-2018 σχετική προσφυγή
της εταιρείας-µέλους του ΣΑΤΕ «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». Eιδικότερα η Αρχή κάνει αποδεκτά
πλήρως τα επιχειρήµατα που ο Σύνδεσµός µας σας έχει διατυπώσει µε το σχετικό και τα
οποία είναι περιληπτικά:
1. Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων
γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ και των αντιστοιχουσών τάξεων.
2. Τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που ετέθησαν στη
συγκεκριµένη διακήρυξη ήσαν δυσαναλόγως περιοριστικά και παράνοµα.
3. Οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να εγκρίνεται από τον
Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε.
4. Οι τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις είχαν ως στόχο την παροχή δυνατότητας
συµµετοχής και σε ε.ε. µη καλουµένων τάξεων, όχι στον περιορισµό του δικαιώµατος
συµµετοχής όσων ε.ε. είναι καταταγµένες στις καλούµενες τάξεις.
Επίσης, αναφέρει για τις πρόσφατες αποφάσεις του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που υιοθέτησαν τα αντίθετα ότι δεν είναι ορθές. Αντιθέτως υιοθετεί την άποψη
της µειοψηφίας σε αυτές τις αποφάσεις.
Σας καλούµε, µετά την απόφαση αυτή και επειδή οι παραβιάσεις της νοµοθεσίας
είναι πανοµοιότυπες και στην εν θέµατι διακήρυξη, να την ακυρώσετε άµεσα.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Συνηµµένο: Η µε αριθµό 418/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
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