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  Π Ρ Ο Σ  Την  

∆ΕΣΦΑ Α.Ε. 

Υπόψη Προέδρου και Μελών ∆.Σ.  

 
ΘΕΜΑ: Επιλεκτική εφαρµογή του ΜΕΕΠ – Αποκλεισµός εργοληπτικών 

επιχειρήσεων 3ης & 4ης τάξης από διαγωνισµό. 

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

 

Κατόπιν έντονων διαµαρτυριών εργοληπτικών επιχειρήσεων – µελών του Συνδέσµου 
µας, που είναι εγγεγραµµένες στις 3η και 4η τάξεις του ΜΕΕΠ, διαπιστώσαµε τα εξής: Στον 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ», 
προϋπολογισµού υπηρεσίας 3.600.000 ευρώ, καλείτε εργοληπτικές επιχειρήσεις 5ης και άνω 
τάξης, ενώ δεν καλείτε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις 4η και 3η τάξεις του 
ΜΕΕΠ, οι οποίες είναι επίσης δικαιούµενες να µετάσχουν στη δηµοπρασία, βάσει των περί 
ΜΕΕΠ διατάξεων. 

Ως αναθέτουσα αρχή σας είναι γνωστό ότι το ΜΕΕΠ πρέπει να εφαρµόζεται ως έχει, 
δηλαδή, ως ενιαίο σύνολο κανόνων που ρυθµίζουν το δικαίωµα συµµετοχής των ηµεδαπών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων που διενεργούνται από 
ελληνικές αναθέτουσες αρχές, άρα και να καλούνται στον διαγωνισµό εκείνες οι ηµεδαπές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που, βάσει του προϋπολογισµού και των κατηγοριών εργασιών 
του δηµοπρατούµενου έργου, θα είχαν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

Εκείνο που η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να πράξει, είναι να παραβιάσει 
ευθέως τις διατάξεις του ΜΕΕΠ και να αποκλείσει εργοληπτικές επιχειρήσεις από άλλες τάξεις 
του ΜΕΕΠ που είναι καλούµενες στον διαγωνισµό, µε το συνδυαστικό πρόσχηµα ότι πρώτον 
εφαρµόζει δήθεν το ΜΕΕΠ (ενώ στην πραγµατικότητα το παραβιάζει) και, δεύτερον, 
εξαιρείται από την εθνική νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων. Εφαρµογή του ΜΕΕΠ σηµαίνει 
ένα πράγµα και µόνο: Κλήση στον διαγωνισµό των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
βάσει του προϋπολογισµού και του είδους των εργασιών του δηµοπρατούµενου 
έργου έχουν, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ΜΕΕΠ, δικαίωµα συµµετοχής στον 
διαγωνισµό. Ασφαλώς και δεν συνιστά εφαρµογή του ΜΕΕΠ ο αποκλεισµός από τον 
διαγωνισµό εκείνων που µε βάση το ΜΕΕΠ θα είχαν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

 Στην προκείµενη περίπτωση έχει συµβεί ακριβώς αυτό το πράγµα. Οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι καταταγµένες στις 3η και 4η τάξεις του ΜΕΕΠ θα είχαν δικαίωµα 
συµµετοχής, ένεκα του προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου έργου, στον διαγωνισµό, 
εάν η Υπηρεσία εφάρµοζε το ΜΕΕΠ.  

Η ∆ΕΣΦΑ µε το να καλέσει στον διαγωνισµό εργοληπτικές επιχειρήσεις 5ης και άνω 
τάξης του ΜΕΕΠ, στερώντας το δικαίωµα συµµετοχής στις εργοληπτικές επιχειρήσεις της 3ης 
και 4ης τάξης του ΜΕΕΠ και παραβιάζοντας κατά τούτο την εθνική νοµοθεσία περί ΜΕΕΠ, 
παραβιάζει εµµέσως και κατ’ αποτέλεσµα και το κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων 
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και ειδικότερα τις διατάξεις του εκείνες που απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της χώρας 
προέλευσης του διαγωνιζόµενου και κατοχυρώνουν την εφαρµογή των γενικών αρχών της 
προστασίας του πραγµατικού ανταγωνισµού, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και 
της διαφάνειας κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Με 
τον τρόπο αυτό, όµως, η αναθέτουσα αρχή παραβιάζει αφενός το κοινοτικό δίκαιο, 
αφετέρου το εθνικό δίκαιο. Το κοινοτικό δίκαιο το παραβιάζει διότι παρέκαµψε τις 
κοινοτικές οδηγίες περί δηµοσίων συµβάσεων και στερεί το δικαίωµα συµµετοχής στον 
διαγωνισµό από πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα πληρούσαν τα ουσιαστικά κριτήρια 
τεχνικής καταλληλότητας και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, όπως αυτά διαπιστώνονται 
βάσει των εν λόγω κοινοτικών οδηγιών, το δε εθνικό δίκαιο το παραβιάζει διότι η κατά τους 
ισχυρισµούς της δήθεν εφαρµογή του ΜΕΕΠ δεν συνιστά στην πραγµατικότητα εφαρµογή 
του αλλά ευθεία παραβίασή του. 

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούµε να ανακαλέσετε τη διακήρυξη του ως άνω 
αναφερόµενου έργου και να επαναδηµοπρατήσετε το έργο καλώντας στη δηµοπρασία και τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης και 4ης τάξης του ΜΕΕΠ, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σ’ 
αυτήν εάν εφαρµοσθούν ορθά και σύννοµα οι περί ΜΕΕΠ διατάξεις.  

 
 

Με τιµή, 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


