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Κύριοι,
Κατόπιν οχλήσεων εταιρειών-μελών του Συνδέσμου, πληροφορηθήκαμε ότι οι όροι
διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού περιλαμβάνουν υπερβολικές απαιτήσεις που πρέπει
να πληρούνται σωρευτικά από τους συμμετέχοντες. Αυτές αφορούν τόσο σε οικονομικά και
χρηματοοικονομικά κριτήρια, όσο και σε εμπειρία και στελέχωση των διαγωνιζομένων.
Σύμφωνα με τα μέλη μας, οι απαιτήσεις αυτές είναι αναίτια υπερβολικές, ξεπερνώντας κατά
πολύ τις προδιαγραφές του δημοπρατούμενου έργου, συνθήκη που εφόσον ισχύει,
παραβιάζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού κατά την διαγωνιστική διαδικασία και την αρχή
της ίσης μεταχείρισης, φαινόμενα που εκτιμούμε ότι θα θέλατε να αποφεύγετε ως
Αναθέτουσα Αρχή.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75

παρ. 1 του Ν.4412/2016 «Οι αναθέτουσες

αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε
να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις,
τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
για την εκτέλεση της υπό ανάθεσης σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».
Ως ο Σύνδεσμος που εκπροσωπεί για περισσότερο από μισό αιώνα την εργοληπτική
επιχειρηματικότητα στην Χώρα οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι η επιλογή ανάθεσης
κατασκευής των δομών ανά νησί, και όχι ως ενιαίο έργο, θα διασφάλιζε με αρτιότερο τρόπο
τη διαχείριση του εργατοτεχνικού προσωπικού, των απαιτούμενων υλικών και κυρίως την
σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων.
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Συγκεκριμένα, εάν, αντί για την ενοποίηση των τριών έργων σε τρία νησιά σε μία
διαγωνιστική διαδικασία κατά την οποία προσκαλείτε μόνο εταιρείες 7ης τάξης, είχατε
επιλέξει την διακριτή

δημοπράτηση έργου ανά

νησί, προσκαλώντας και εταιρείες

εγγεγραμμένες σε χαμηλότερες τάξεις του ΜΕΕΠ, θα είχατε καλύτερες πιθανότητες να
επιτύχετε βελτιωμένες προσφορές σε όρους χρόνου ή και κοστολογίου, μέσα από την
συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία υγιών εταιρειών χαμηλότερων τάξεων.
Η προτεινόμενη διαδικασία θα εξασφάλιζε συνθήκες ανταγωνισμού και θα επέφερε
συντομότερη

αποσυμφόρηση

των

υφιστάμενων

εγκαταστάσεων

και

προστασία

της

δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Κατόπιν αυτών αιτούμαστε να αναθεωρήσετε την διαδικασία που έχετε επιλέξει για το εν
θέματι έργο, επιτρέποντας τη συμμετοχή και εταιρειών χαμηλότερων τάξεων του ΜΕΕΠ
καθώς και σε τυχόν επόμενες ανάλογες δημοπρατήσεις να τίθενται όροι που θα
διασφαλίζουν βέλτιστο αποτέλεσμα μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού κατά την
διαγωνιστική διαδικασία.
Με τιμή,
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