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       Π Ρ Ο Σ 
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ 
 

Κοιν.:  - Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ 
 - ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
   

ΘΕΜΑ: Παραβίαση των διατάξεων της παρ. 8β του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 
κατά τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Εργολαβία Ε-872». 

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ'αριθµ. 31228/4.5.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΥ∆ΑΠ. 

 (β) Η υπ'αριθµ. 31249/10.5.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΥ∆ΑΠ. 

 

Κύριοι, 

Μέλη µας, µας ενηµέρωσαν ότι, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου, 
ορίσθηκε 6µελής επιτροπή διαγωνισµού, µε τον εκπρόσωπο των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων να µην έχει δικαίωµα ψήφου (!), απόφαση που δεν πηγάζει από κανένα 
σηµείο των θεσµικών προβλέψεων του Ν.4412/2016.  

Αντίθετα, σύµφωνα µε την παρ. 8β του άρθρου 221 του ν.4412/2016 που αφορά στα έργα 
προϋπολογισµού άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ, όπως, δηλαδή, και το εν θέµατι έργο 
εκτιµώµενης αξίας 4.140.000 €, αναφέρεται ότι:  

«β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής – ποιότητας ή η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α΄ (1.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), 
η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από: 
αα) Τέσσερις (4) υπαλλήλους φορέων του δηµοσίου τοµέα, κατόχους τίτλου σπουδών 
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε τεχνική εξειδίκευση 
και µε ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών εγγεγραµµένους στο 
µητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου. 

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την 
Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραµµένους στο 
µητρώο της περίπτωσης στ΄. 

γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που 
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του TEE εγγεγραµµένους 
στο µητρώο της περίπτωσης στ΄. 

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραµµένους στο µητρώο της 
περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες 
εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός 
ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις 
λοιπές περιπτώσεις». 
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∆εδοµένου ότι πουθενά στην νοµοθεσία για έργα προϋπολογισµού άνω του 1 εκ. € δεν 
προβλέπεται συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού µε αφαίρεση δικαιώµατος ψήφου του 
εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων, ζητάµε να προχωρήσετε στην νόµιµη 
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού του εν θέµατι έργου προκειµένου να µην 
καθυστερήσει περαιτέρω η υλοποίησή του, από την βέβαια ακύρωσή του εάν προχωρήσει 
ως έχει.  

Υπενθυµίζουµε ότι για παρόµοια θέµατα µη σύννοµης συγκρότησης Επιτροπών 
∆ιαγωνισµού σας έχουµε αποστείλει και τα σχετικά έγγραφά µας, και κατά συνέπεια 
οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι συστηµατικά η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ προκλητικά αγνοεί την 
νοµοθεσία που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων έργων που δηµοπρατεί.  

 

Με τιµή, 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ  
 

 

 


