
                                                                                                        

 

Αθήνα, 23  Δεκεμβρίου 2014 

Αριθ. Πρωτ.3148 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων  

κ. Μιχαήλ  Χρυσοχοϊδη 

 

Κοινοποίηση: 

 Πρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 

κ. Δημήτριο Ράικο 

 Πρόεδρο και Διευθύνοντα ύμβουλο  της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 

«Κτιριακές Τποδομές ΑΕ»  

κ. Ηρακλή Δρούλια 

 Εργοληπτικές Οργανώσεις 

- ΠΕΔΜΗΕΔΕ 

- ΠΕΕΔΕ 

- ΑΣΕ 

- ΣΕΑΣ 

 

Θέμα : Σύνθεση Τεχνικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «Κτιριακές  

 Υποδομές Α.Ε.» 

 

Κύριε Τπουργέ,  

Η Ένωσή μας με τρείς επιστολές εντός του τρέχοντος έτους ( υπ΄αριθμ. πρωτ.  957/12-

3-2014, 1772/218/6-6-2014 και 2852/28-11-2014),τις οποίες σας έχουμε  κοινοποιήσει 

προς γνώσιν σας, έχει αιτηθεί τη σύσταση και λειτουργία του Σεχνικού υμβουλίου 

της  Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Τποδομές ΑΕ»  προκειμένου 

να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των εν εξελίξει συμβάσεων έργων. 

Αν και παρακολουθούμε στενά το ως άνω θέμα, αιφνιδιαστικά ενημερωθήκαμε μέσω 

της υπ΄αριθμ. 14/2014 Γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων  επί του υποβληθέντος εκ μέρους σας Κανονισμού Ανάθεσης Τπηρεσιών, 

Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών, ότι θα συγκροτείται, με απόφασή σας, 

Σεχνικό υμβούλιο μετά από πρόταση του Δ της εταιρείας, το οποίο θα έχει όλες τις 

αρμοδιότητες που διέπονται από τον κανονισμό της εταιρείας και από τις διατάξεις 

των Ν. 3669/08 και 3316/05.  



τη σύνθεση όμως του υμβουλίου αυτού εκ παραδρομής  φρονούμε, και  κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας,  δεν μετέχει  εκπρόσωπος  των 

εργοληπτικών Οργανώσεων, μετά του αναπληρωτού του για να έχει άποψη στα 

θέματα που αφορούν συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.  

Για το λόγο αυτό θερμά παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση  της ως άνω 

παραλείψεως  και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 4 ν. 3481/2006, όπου 

ρητά προβλέπεται ότι στη σύνθεση όλων εν γένει των Σεχνικών υμβουλίων των 

φορέων του δημόσιου τομέα, προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων 

εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις 

οργανώσεις αυτές και ορίζεται ομοίως με την απόφαση συγκρότησης. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


