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ΠΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΣΑΤΕ & Μέλη ∆.Σ.

ΘΕΜΑ: Το εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ θα εξακολουθεί να αποτελεί «διαβατήριο» για τη
συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων ..… και αυτό πάση θυσία
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι
−

Πιστεύουµε ακόµη ότι το ΜΕΕΠ παραµένει το µοναδικό διαβατήριο στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων;

−

Πιστεύουµε ακόµη στην υποχρεωτική η χρήση του πρότυπου τεύχους διακήρυξης για
την σύµβαση δηµοσίων έργων, από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές;

−

Πιστεύουµε ακόµη ότι η ΕΑΑ∆ΗΣΥ λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψη και αξιολογεί σωστά
όλες τις καταγγελίες του ΣΑΤΕ που αφορούν ‘’µη σύννοµες διαδικασίες σε
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων’’;

Τι ισχύει από τα παραπάνω ;
∆υστυχώς η νέα τάξη πραγµάτων στα δηµόσια έργα δεν θέλει ισότιµη και µε διαφανείς όρους
συµµετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Έχει γίνει
πλέον κατεστηµένο η µία µετά την άλλη Αναθέτουσα αρχή να προσθέτει όρους οικονοµικής ή
και τεχνικής επάρκειας, πέραν αυτών του πτυχίου ΜΕΕΠ και µάλιστα χωρίς τη γνωµοδότηση
του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και την εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και µε
τις ευλογίες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Έτσι ενθαρρύνεται κάθε Αναθέτουσα Αρχή να προσθέτει όποιους όρους θέλει , χωρίς
προηγουµένως να υφίσταται έλεγχο νοµιµότητας, ερµηνεύοντας τα άρθρα 75 και 76 του
Ν.4212/2016 κατά το δοκούν, επιβάλλοντας στους οικονοµικούς φορείς επί πλέον απαιτήσεις
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας στο
πρότυπο τεύχος διακήρυξης για την σύµβαση δηµοσίου έργου.
Στις αυθαίρετες και µη σύννοµες επί πλέον απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, χωρίς
προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, αρχικά αντέδρασε έντονα ο
ΣΑΤΕ στέλνοντας επιστολές διαµαρτυρίας σε κάθε Αναθέτουσα Αρχή, ζητώντας την απαλοιφή
όλων των παραπάνω όρων πέραν αυτών του πτυχίου ΜΕΕΠ και ενηµερώνοντας ταυτόχρονα
την ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την µη εφαρµογή του πρότυπου τεύχους διακήρυξης. Στην συνέχεια…
εσιώπησε..!!

¾

Πολλά µέλη µας (κυρίως µικρές εταιρίες), εξακολουθούν να διαµαρτύρονται έντονα για τις
συνεχιζόµενες διακηρύξεις πολλών Αναθετουσών Αρχών που επιµένουν να αξιώνουν
προσθέτους όρους οικονοµικής ή και τεχνικής επάρκειας για τα υπό δηµοπράτηση έργα.

¾

Επειδή οι φωνές διαµαρτυρίας των µελών µας αυξάνονται και µάλιστα κάνουν λόγο για
″απαράδεκτη αδιαφορία″ του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ και της νεοδιαµορφωθείσας άτυπης επιτροπής
παρακολούθησης διαγωνιστικών διαδικασιών (πρώην γρ. καταγγελιών), στην οποία
επιτροπή συµµετέχω ως µέλος και πριν η κατάσταση ξεφύγει, χρειάζεται άµεση αντίδραση
εδώ και τώρα !

Υπάρχουν δύο αποφάσεις της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) αρ. απόφ.
418/2018 και 613/2018
Οι αποφάσεις αυτές ακυρώνουν στο σύνολό τους δύο διακηρύξεις, επειδή οι όροι των άρθρων
22Γ και 22∆ αξίωναν για τα εν λόγω υπό δηµοπράτηση έργα, οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια και τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα πέραν των ελαχίστων προβλεποµένων του
ΜΕΕΠ, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 99 και του άρθρου 100 του

Ν.3669/2008.Μάλιστα επεστράφησαν και τα παράβολα που κατέθεσαν οι προσφεύγουσες
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ,σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν.4412/2016.
Υπάρχει και η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ στις 07/12/2017 , σχετικά µε τα
κριτήρια επιλογής σε διαγωνισµό για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης ,που ορίζονται στα
άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 , επισηµαίνοντας ότι:
● Το «εργοληπτικό πτυχίο» (βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ) εξακολουθεί επί της αρχής να
αποτελεί «διαβατήριο» για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων και φυσικά θα
εξακολουθεί να ισχύει, έστω και προσωρινώς, µέχρι την έκδοση του Νέου Μητρώου.
● Αποτελεί αυτονόητο νοµικό κοινό τόπο, ότι όλα τα εισαγόµενα στις διακηρύξεις κριτήρια
διαπίστωσης της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας
θα πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης µεταχείρισης των
διαγωνιζοµένων και της προστασίας του πραγµατικού ανταγωνισµού.
Κριτήρια υπερµέτρως περιοριστικά του ανταγωνισµού, κατά µείζονα δε λόγο κριτήρια εµµέσως
ή αµέσως «φωτογραφικά», χωρίς γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και την
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, είναι άνευ ετέρου παράνοµα.

¾

Με βάση το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων της ΑΕΠΠ και τη γνωµοδότηση του
Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ, οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται στη διακήρυξη αυθαίρετα και
καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ χωρίς την εγκριτική απόφαση του Υπουργού πέραν των
ελαχίστων προβλεποµένων του ΜΕΕΠ, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του

άρθρου 99 και του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, είναι µη σύννοµο και κατά συνέπεια η
διακήρυξη πρέπει να ακυρωθεί.

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι µέλη του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ, το «εργοληπτικό πτυχίο»
(βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ) θα εξακολουθήσει να αποτελεί «διαβατήριο» για τη συµµετοχή

σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων και φυσικά θα πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει και στην
έκδοση του Νέου Μητρώου (ΜΗ.Τ.Ε.) όταν και όποτε γίνει.

¾ Αν πραγµατικά πιστεύουµε ότι αυτό αποτελεί πάγια θέση του ΣΑΤΕ, θα πρέπει να την
στηρίξουµε … πάση θυσία, πριν είναι πολύ αργά.
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