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Αριθ. Πρωτ.:29579Α/ΣΜ/σβ     ΑΘΗΝΑ, 07 Απριλίου 2016  
       
        Π Ρ Ο Σ    
        Ν.Π.Ι.∆. - Ίδρυµα Νεολαίας και 
        ∆ια Βίου Μάθησης  
        Υπόψη της ∆ιευθύνουσας  
        Συµβούλου κας Μαυρουδή Άννας  
 
       ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Παιδείας  
        Υπόψη Υπουργού  
        κ. Νίκου Φίλη  
       
        2. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή  
        ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)  
 
ΘΕΜΑ:  Προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων 

του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης. 
ΣΧΕΤ.: (α) Η από 18-12-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Κατ΄ εξακολούθηση 

αναθέσεις µετά από Πρόχειρους Μειοδοτικούς ∆ιαγωνισµούς - Εξέταση 
ζητηµάτων νοµιµότητας" 

 (β) Το µε Α.Π. 606/841/57595/24-12-2015/ έγγραφο του Ι.ΝΕ. και 
∆Ι.ΒΙ.Μ.  

 (γ) Το µε Α.Π. 606/102/7603/17-2-2016/ έγγραφο του Ι.ΝΕ. και ∆Ι.ΒΙ.Μ. 
 
  
Αγαπητή κα Μαυρουδή,  
 
κατόπιν της διάθεσης για την τυπική και ουσιαστική βελτίωση  των διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης των συµβάσεων του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, που εκφράσατε 
στους εκπροσώπους του Συνδέσµου µας στην από 9.3.2016 συνάντησή σας, σας 
προτείνουµε τις ακόλουθες καλές πρακτικές:  
 
α) ∆ηµοπράτηση µικρών έργων µέσω Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών, µε 
υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα ∆ηµοσίων Εργων Ν.3669/2008 χωρίς πρόσθετες 
απαιτήσεις εµπειρίας και µε προηγούµενη σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισµού όπως οι 
σχετικές διακηρύξεις πρόχειρων διαγωνισµών έργων της ΚΤΥΠ ΑΕ  (Συν. 1). 
 
β) Όλες οι ανακοινώσεις και τα συνοδευτικά τεύχη προκήρυξης των ∆ιαγωνισµών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος, εγκαίρως, 
ώστε να διαχυθεί η γνώση προκήρυξης των διαγωνισµών και να αυξηθεί ο ανταγωνισµός και 
οι προσφερόµενες εκπτώσεις όπως  επίσης η ανάρτηση στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα σας 
των πληροφοριών του αποτελέσµατος ανάδειξης αναδόχου, ώστε να ελέγχεται η διάχυση 
των έργων και να υπηρετείται η διαφάνεια. 
 
γ) Να παύσει κάθε όρος που αντιβαίνει στην νοµοθεσία των δηµοσίων έργων όπως π.χ. 
συµβαίνει σήµερα να  ζητείται από όσους καταθέτουν τις προσφορές τους να υποβάλλουν 
"υπηρεσιακές βεβαιώσεις για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των υπό εκτέλεση έργων 
των υποψηφίων και Υ.∆. από τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη εµπειρία των σε εκτέλεση 
παρόµοιων έργων η οποία αφού εξεταστεί σχολαστικά από την Επιτροπή θα ληφθεί 
ουσιαστικά υπόψη στην τελική έγκριση του ΠΜ∆ ή σε περίπτωση ίσων προσφορών", όρος 



 
 

2 

που δεν είναι σύννοµος µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων που περιγράφεται 
στον Ν.3669/2008 και στην οποία δεν προβλέπεται η κατάθεση κανενός είδους Υπεύθυνης 
∆ήλωσης ανάλογου περιεχοµένου.   
Επί αυτού του θέµατος τονίζουµε:  
 
γ. 1- Την απαγόρευση απαίτησης πρόσθετης εµπειρίας πέραν του ΜΕΕΠ Ν.3669/2008   
άρθρο 15 παρ. 4 :  
  
"4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου ∆ηµόσιων Εργων 
της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µπορεί να 
προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την 
πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου." 
  
γ. 2 - Τα υποχρεωτικής εφαρµογής πρότυπα τεύχη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, για όλα τα έργα 
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού(ΦΕΚ 311 Β/15-2-2016). 
 
δ) Την ελάφρυνση από περιττούς όρους που περιορίζουν αναίτια τον ανταγωνισµό στις 
διακηρύξεις όπως την απαίτηση π.χ. ISO για καθαρισµό γραφείων (!) και την σύνταξη 
αναλυτικού προϋπολογισµού του έργου που δηµοπρατείται (σχετικά επισυνάπτουµε 
διακηρύξεις από την ΚΤΥΠ ΑΕ - Συν. 1)  
 
Επίσης, σχετικά µε την δυνατότητα επίβλεψης από εξωτερικό τεχνικό σύµβουλο, 
προτείνουµε να απευθυνθείτε στην ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων ∆ΙΕΦΕΣ 
του Υπουργείου Παιδείας, σύµφωνα και µε την συνηµµένη επιστολή για τον ορισµό 
επιβλεπόντων οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών κατά την µετασκευή 
αιθουσών Λυκείου σε εργαστήρια (Συν.2).  
 
Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθεια που εκφράσατε ότι θα καταβάλετε για την 
εγκαθίδρυση διαφανών διαδικασιών και όρων στις αναθέσεις του Ιδρύµατος.  
  
 

Με τιµή, 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
      ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: 1. ∆ιακηρύξεις από την ΚΤΥΠ ΑΕ 
 2. Επιστολή ∆ΙΕΦΕΣ µε αρ.πρωτ. Φ.476/530/ΣΤ3/1660 








