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ΘΕΜΑ: ∆ηµοπράτηση του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ».

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Κύριοι,
Πολλές εταιρείες-µέλη µας, µε έδρα σε Νοµούς της Περιφέρειας Κρήτης πλην του Νοµού
Ρεθύµνου, διαµαρτύρονται έντονα για τον απαράδεκτο όρο στο άρθρο 2.2. της διακήρυξης
του εν θέµατι έργου, σύµφωνα µε τον οποίο:
«... απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς
που προτίθενται να υποβάλλουν προσφορά, να επισκεφθούν τους χώρους του έργου
προκειµένου να σχηµατίσουν ιδία άποψη των συνθηκών και να παραλάβουν βεβαίωση
επίσκεψης από την αναθέτουσα αρχή. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες
εκπρόσωποί τους (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίοι πρέπει να είναι ΠΕ
Μηχανικοί ή ΤΕ Μηχανικοί), θα µπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν
συνεννόησης µε τον αρµόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
το αργότερο έως τις 15/05/2020 ηµέρα Παρασκευή».
Ως γνωστόν, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.29116 (ΦΕΚ Β’ 1781/10.05.2020),
οι µετακινήσεις µεταξύ Nοµών είχαν απαγορευθεί έως και τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα
06:00.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση µε έδρα σε Νοµό άλλο πλην του
Ρεθύµνου, αυτοµάτως και αναίτια, αδυνατεί να εκπληρώσει την πρόβλεψη του άρθρου 2.2
της διακήρυξης του εν θέµατι έργου, µε αποτέλεσµα, η υποβολή προσφοράς να καθίσταται
προβληµατική, γεγονός απαράδεκτο και το οποίο οδηγεί στη µείωση του ανταγωνισµού που
θα µπορούσε να αναπτυχθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούµε άµεσα να προχωρήσετε σε αναβολή δηµοπράτησης
του έργου και να αντιµετωπισθούν πάραυτα τα ζητήµατα νοµιµότητας που γεννά ο
ανωτέρω καθόλα παράνοµος όρος.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30001637CER11.5101900329

