
 
 

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 

Αριθ.Πρωτ.2444 

Προς  

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 

Γενική  Διεύθυνση Έργων  

Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών και λοιπών Υποδομών 

 

 

Κοινοποίηση: 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα ύμβουλο της Ανώνυμης Εταιρείας  «Κτιριακές Τποδομές 

ΑΕ» 

κ. Ηρακλή Δρούλια 

 

Θέμα: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

με τίτλο «Επείγουσες εργασίες συντήρησης Εκκλησιαστικού Λυκείου Σχολής 

Βελλάς Νομού Ιωαννίνων» 

 

Κύριοι, 

Μέλη της Ένωσής μας, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο Νομό 

Ιωαννίνων, διαμαρτύρονται για το διαγωνισμό του έργου του θέματος, που 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015  και συγκεκριμένα: 

Α. Ο προϋπολογισμός του υπό δημοπράτηση έργου χωρίς το ΥΠΑ ανέρχεται στο 

ποσό των 59.840 ευρώ και καλούνται προς συμμετοχή, εκτός των εγγεγραμμένων στο 

ΜΕΕΠ εργοληπτικών επιχειρήσεων,  και  επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Παραβιάζεται όμως  η νομοθεσία των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα οι 

διατάξεις  του  άρθρου 106 Ν. 3669/08 (ΥΕΚ 116 Α/08)  όπου  αναγράφονται τα 

ανώτατα όρια προϋπολογισμού έργων στα οποία έχουν δυνατότητα συμμετοχής οι 

επιχειρήσεις  που είναι  εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Επιπλέον θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατασκευή έργων από μη 

πιστοποιημένους εργολήπτες ενέχει τους κατωτέρω  σοβαρότατους κινδύνους : 

α.  Ση μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται, από την ευρωπαϊκή 

και εθνική νομοθεσία,  στην κατασκευή των δημοσίων έργων.  

β.  Ση μη τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, που  ενέχει κινδύνους 

για την ποιότητα και για το χρόνο ζωής του παραδιδόμενου έργου.  

γ.  Σην πιθανή ύπαρξη  εστίας αδήλωτης εργασίας  καθώς  τα έργα που εκτελούν οι 

εμπειροτέχνες δεν υπόκεινται συνήθως  σε  ουσιαστικό έλεγχο. 



 

Β. Η περίληψη της διακήρυξης του υπόψιν έργου φέρει ημερομηνία 27-10-2015 και η 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 02-11-2015.  

Ήτοι, από την ημερομηνία σύνταξης της περίληψης μέχρι αυτής της διεξαγωγής του 

διαγωνισμού μεσολαβούν μόνο 5 ημέρες, εκ των οποίων οι 3 τυγχάνουν αργίες.  

Παραβιάζεται κατ΄αυτό τον τρόπο η αρχή του δημόσιου συναγωνισμού και της 

δημοσιότητας αυτού, σύμφωνα με την οποία οι απαρτίζουσες τη διαδικασία του 

διαγωνισμού πράξεις πρέπει να εκτελούνται υπό το φώς της δημοσιότητας και 

κυρίως η Διοίκηση πρέπει να προβαίνει εμπροθέσμως και προσηκόντως στη 

δημοσίευση των όρων των διακηρύξεων ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός 

ανταγωνισμός.  

τα πλαίσια λοιπόν  του καταστατικού σκοπού της  Ένωσης μας, που εκτός των 

άλλων, είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, 

εργοληπτών δημοσίων έργων, ζητούμε όπως εξετάσετε τα ανωτέρω και  προβείτε στις 

απαραίτητες ενέργειες για την επαναδημοπράτηση του υπόψιν έργου.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 

 


