
 
 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 
Αριθ. Πρωτ. 2015 
Προς  

Τα μέλη του  Δημοτικού  Συμβουλίου   

του  Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων 

 

Κοινοποίηση: 

Δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων 

κ. Γεώργιο Ψαθά 

 

Θέμα: Διακήρυξη  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του  

έργου  με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» 

Κύριοι, 

Περιήλθε σε γνώση μας η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού, ( η οποία φέρει 

ημερομηνία 04.10.2016) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του  έργου   με τίτλο 

«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας», που πρόκειται να λάβει χώρα την 17.10.2016. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι όλοι οι όροι  της 

διακήρυξης βασίζονται στο Νόμο 3669/08, του  οποίου όμως οι περισσότερες 

διατάξεις  έχουν  καταργηθεί  από της δημοσιεύσεως του Ν. 4412/2016  για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α/08.08.2016). 

Επιπλέον η Ενιαία  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων υμβάσεων έχει εκδώσει το 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 4584/30.09.2016 έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες προς τις 

αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να δημοπρατήσουν έργα τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και μέχρις αναθεωρήσεως από την Αρχή του πρότυπου τεύχους 

δημοπράτησης δημοσίων έργων. 

το έγγραφο αυτό λοιπόν, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι «καθίσταται αναγκαία η 

προσαρμογή των πρότυπων διακηρύξεων προκειμένου να εναρμονιστούν προς τις 

νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4412/2016. Μέχρι την αναθεώρηση των 

προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να 

εκκινήσουν μια νέα διαδικασία ανάθεσης  δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, 

υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων ώστε να 

συνάδουν με το περιεχόμενο των  πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων (Ν. 

4412/2016)». 

Κατόπιν των ανωτέρω  και επειδή πιστεύουμε πως  εκ παραδρομής έχετε 

χρησιμοποιήσει το έντυπο της διακήρυξης που  βασίζεται στο Νόμο 3669/08,  

στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας για προάσπιση των 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας,  



ζητούμε όπως ακυρώσετε τον εν  λόγω  διαγωνισμό και επαναδημοπρατήσετε 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

               Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 


