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Θέμα: Δημοπράτηση υποέργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 

 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Προ μηνός είχαμε πληροφορηθεί ότι η Περιφέρεια Ηπείρου πρόκειται να 

διενεργήσει δημοπρασίες για χωριστά υποέργα, ενταγμένα σε μία πράξη, 

υπολογίζοντας τις καλούμενες τάξεις πτυχίων, βάσει του συνολικού προϋπολογισμού  

και όχι βάσει του προϋπολογισμού εκάστου δημοπρατούμενου έργου. 

Άμεσα, με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1897/29.07.2015 επιστολή, σας αναλύσαμε 

λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους η ως άνω διαδικασία αποτελεί ευθεία 

παραβίαση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων και σας ζητήσαμε να 

δημοπρατήσετε σύννομα  τα υποέργα, καλώντας τις τάξεις πτυχίων ΜΕΕΠ, που 

αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό εκάστου εξ αυτών. 

Με έκπληξη διαπιστώνουμε όμως ότι ήδη προκηρύχθηκαν τέσσερις εξ αυτών των 

διαγωνισμών, χωρίς να λάβετε υπόψιν τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω έγγραφό 

μας. 

υγκεκριμένα αναφερόμαστε στους ανοικτούς διαγωνισμούς που έχουν 

προκηρυχθεί για την ανάδειξη αναδόχων για την κατασκευή των υποέργων με 

τίτλους: 

- «υλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου 

Νικολάου κουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 2.580.000 ευρώ, 

με ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 29η επτεμβρίου 2015 

- «υλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών πρώην Δήμου Αμβρακικού του 

Δήμου Αρταίων της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 9.050.000 ευρώ, με 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 6η Οκτωβρίου 2015 



- «Δίκτυα συλλογής και μεταφορά λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Φαλκιάδων και 

Καλαμιάς Δ.Ε.Υιλοθέης», προϋπολογισμού 8.690.000 ευρώ, με ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού την 13η Οκτωβρίου 2015 και 

- «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Υιλιππιάδας», 

προϋπολογισμού 3.220.000 ευρώ, με ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 

την 20η Οκτωβρίου 2015. 

Για άλλη μια φορά σας επισημαίνουμε  ότι ενεργώντας ως ανωτέρω παραβιάζετε τη 

νομοθεσία. 

Ο νομοθέτης απαιτεί, εφόσον τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα και ο συνολικός  

προϋπολογισμός είναι άνω του ορίου των κοινοτικών διατάξεων,   να εφαρμοστούν 

οι διατάξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου σχετικά με 

τον τρόπο  δημοπράτησης, τις διατυπώσεις δημοσιότητας , τις προθεσμίες και όλη 

την τυπική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.  

Σούτο είναι ανεξάρτητο από τον  προϋπολογισμό εκάστου  υποέργου και η 

διαδικασία διενέργειας δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού πρέπει να τηρηθεί  σε κάθε 

περίπτωση. 

Όμως  είναι σαφές ότι τα   πτυχία που θα κληθούν να συμμετάσχουν πρέπει να 

υπολογιστούν βάσει του προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου υποέργου ώστε να 

έχουν δυνατότητα συμμετοχής οι εργοληπτικές επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες στην 

αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), 

αφού η εγγραφή και κατάταξη σε τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ  αποτελεί αναγκαία 

και ικανή συνθήκη για την απόδειξη της εμπειρίας και της ικανότητας ανάληψης  

αντίστοιχης κατηγορίας έργων. 

Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένα από τα υποέργα ζητείται πτυχίο 

καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, 

χωρίς να υπάρχουν  αντίστοιχα άρθρα  στον προϋπολογισμό. 

Επειδή, κατά τα λοιπά και προς αποφυγή επαναλήψεων αναφερόμαστε στο από 

29.07.2015 έγγραφό μας, 

Ζητούμε,  για άλλη μια φορά, όπως εξετάσετε τα ανωτέρω, ακυρώσετε τη διενέργεια 

των προγραμματισμένων διαγωνισμών και  επαναδιατυπώσετε  στο ορθό το άρθρο 

της διακήρυξης που αφορά στους δικαιούμενους συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

καλώντας τις τάξεις πτυχίων ΜΕΕΠ, που αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό εκάστου 

υποέργου.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                  Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


