ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 32876

ΑΘΗΝΑ, 26 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ∆ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ - ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέµα: ∆ιακήρυξη του έργου: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου
Τοµέα,
∆υτικού
Τοµέα
και
Νότιου
Τοµέα
Αθήνας.
Υ∆Ρ14
(π.κ.
2012ΕΠ08500119)».
Αγαπητοί κύριοι,
Σας γνωρίζουµε ότι η άποψη των Νοµικών Υπηρεσιών του Συνδέσµου µας σχετικά
µε το ζήτηµα του δικαιώµατος συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων στους
διαγωνισµούς έργων έχει ως εξής:
1. Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων
έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ και των αντιστοιχουσών τάξεων και κατηγοριών.
2. Οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να εγκρίνεται από
τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε.
3. Οι τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις (Ν. 4412/2016) 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.
Οι παραπάνω απόψεις εκφράζονται και από την κατεξοχήν αρµόδια Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (βλ. Απόφαση 418/2018).
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό σας επισηµαίνουµε και πάλι ότι: Οποιοδήποτε
κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ δηλαδή πρόσθετη εµπειρία, επιπλέον στελέχωση,
πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, πρέπει να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών &
Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε, κατά συνέπεια, οι προβλέψεις της εν θέµατι
διακήρυξης περί:
- εκτέλεσης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, αθροιστικά, συµβάσεων έργων ή
παροχής υπηρεσιών που περιλαµβάνουν καθαρισµό ρεµάτων ή χωµατουργικές εργασίες σε
υδραυλικά έργα, συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον µε το 30% της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης και
- δήλωσης των ιδιόκτητων µεταφορικών και µηχανικών µέσων και εξοπλισµού για την
εκτέλεση των εργασιών,
είναι µη σύννοµες.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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