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ΕΛΟΤ 1429:2008  - QA-C-1439/16 

Αριθ. Πρωτ.:31758     ΑΘΗΝΑ, 7 Νοεµβρίου 2017  
 
 

       Π Ρ Ο Σ   Την 
       Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
       Γεν. ∆/νση Αναπτυξιακού   
       Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & 
       Υποδοµών 
       ∆/νση Τεχνικών Έργων 
 
     ΚΟΙΝ.:  1. Γεν. ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακών  
       Υποδοµών  της ΓΓΥ/ΥΜΕ,  
       κ. ∆ιονύση Μακρή  
 
       2. Γεν. ∆ιευθυντή Υδραυλικών,  
       Λιµενικών και Κτηριακών Υποδοµών της 
       ΓΓΥ/ΥΜΕ,  
       κ. Αντώνη Κοτσώνη 
 
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση – βελτίωση και άρση της επικινδυνότητας της Ε.Ο. 33 

«Πάτρα-Τρίπολη» (έως όρια Ν. Αρκαδίας) και των κλάδων της»  
εκτιµώµενης αξίας 7.000.000 € (µε Φ.Π.Α.). 

 

 
Κύριοι, 
 
 

Πρόσφατα γίναµε αποδέκτες διαµαρτυριών Μελών του Συνδέσµου µας, γιατί στη διακήρυξη 
του εν θέµατι έργου και ειδικότερα στα άρθρα 22 και 23 έχει προστεθεί µεγάλος αριθµός 
πρόσθετων, σωρευτικών, προαπαιτουµένων συµµετοχής, επιπλέον της βεβαίωσης 
εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα την δραστική µείωση 
των εν δυνάµει συµµετεχόντων στον διαγωνισµό.  
 
Στη εν λόγω διακήρυξη και προκειµένου οι εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ να λάβουν 
µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει, εκτός των άλλων, να διαθέτουν παράλληλα: 
 
 ετήσιο ολικό κύκλο εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές 
χρήσεις ύψους τουλάχιστον 2.820.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), άρα ελάχιστο συνολικό κύκλο 
εργασιών τριετίας ύψους 8.460.000€ (χωρίς ΦΠΑ),  
• ετήσια εµπειρία (κύκλο εργασιών), από την κατασκευή έργων και εργασιών 
κατηγορίας «οδοποιίας» του ΜΕΕΠ ύψους τουλάχιστον 2.290.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), άρα 
ελάχιστη συνολική εµπειρία τριετίας στην κατασκευή έργων και εργασιών «οδοποιίας»  
ύψους 6.870.000€ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι η ταυτόχρονη ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτουµένων της 
διακήρυξης του εν θέµατι έργου είναι το λιγότερο υπερβολική και δεν µπορεί να 
αιτιολογηθεί η ταυτόχρονη απαίτηση συνύπαρξής τους παράλληλα µε την βεβαίωση 
εγγραφής στο ΜΕΕΠ, αφού µόλις πρόσφατα οι επιχειρήσεις µέλη µας κρίνονταν άξιες να 
µετέχουν αλλά και να ανακηρύσσονται ανάδοχοι σε παρόµοιου προϋπολογισµού και 
τεχνικής δυσκολίας έργα, µόνο µε την απαίτηση βεβαίωσης εγγραφής στις καλούµενες 
τάξεις του ΜΕΕΠ.  
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Πέραν από το γεγονός ότι µε την προσθήκη των επιπλέον αυτών όρων  καταστρατηγείται η 
υποχρεωτική έννοια του ΜΕΕΠ, η µεγάλη σπουδή σας να εισάγετε επιπλέον 
προαπαιτούµενα στην διακήρυξη, που δεν αιτιολογούνται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
έργου,  έχει ως αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό του ανταγωνισµού µε εν δυνάµει 
αρνητικό αποτέλεσµα στο επιτευχθέν ποσοστό έκπτωσης που θα λάβετε.  
 
Ερευνούµε και εµείς εάν οι ανωτέρω πρόσθετες απαιτήσεις βρίσκονται εντός των ορίων της 
νοµιµότητας, πλην όµως σας γνωρίζουµε ότι ακόµη και σε αυτήν την περίπτωση δεν 
δώσατε τον απαιτούµενο χρόνο προσαρµογής στις εργοληπτικές επιχειρήσεις σε συνδυασµό 
µε τις απαιτούµενες εγκυκλίους του αρµόδιου Υπουργείου.   
 
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε την ακύρωση του διαγωνισµού και την επαναδηµοπράτησή του 
µε  την απαλοιφή των επιπλέον απαιτήσεων και τη διευκόλυνση συµµετοχής των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων - µελών του ΜΕΕΠ.  
 
 

Με τιµή, 
 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


