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Κοινοποίηση: 

κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  

κ. Νικόλαο Ντίτορα, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –  

    Στερεάς Ελλάδας   

 

 

Θέμα:  Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του  έργου  

  με τίτλο «Επισκευές αποδυτηρίων και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου στο  

 ΓΑΚ », που πρόκειται να διεξαχθεί την 07.07.2017, εκτιμώμενης αξίας 371.000  

 ευρώ. 

 

Κύριοι, 

Μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται εντονότατα, 

γιατί θέλοντας να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του θέματος, απευθύνθηκαν στις 

Υπηρεσίες του Δήμου σας για να προμηθευτούν τα τεύχη του διαγωνισμού, όπου 

έλαβαν την απάντηση «μόνο όσοι έχουν πρόσκληση από τον Δήμαρχο μπορούν να 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό » 

Όμως, ως οφείλετε να γνωρίζετε,  η χρήση  της «Κλειστής διαδικασίας» (άρθρο 28 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) υπόκειται σε συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις, η μη 

τήρηση των οποίων επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα ορίζεται στο αρ. 28 του ν. 4412/2016, ότι «1. Στις κλειστές διαδικασίες, 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο 

προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Μέρος Β΄ ή Γ 

κατά περίπτωση του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, παρέχοντας τις πληροφορίες για 

την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ημέρες από την 

ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης 

ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από 

την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης 

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_V


2. Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από 

την αναθέτουσα αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι 

προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 84.» 

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως μας καταγγέλλουν  τα μέλη μας, και ως προκύπτει 

από τα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο στοιχεία, ΔΕΝ έχει τηρηθεί καθόλου η 

διαδικασία του άρθρου 28, και απλώς οι Υπηρεσίες σας αρνούνται να προμηθεύσουν 

τεύχη σε ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, περιορίζοντας 

παράνομα τον νόμιμο ανταγωνισμό.  

 

Επιπλέον στο άρθρο 2 παρ. 7  Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι «ως έργο νοείται το 

αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό 

καθαυτό για την εκπλήρωση μια οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των  

εργασιών αυτών απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και 

μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές , συντηρήσεις κατά 

τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών, 

οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών-ενεργειακών, δικτύων, 

πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων …» 

Από την περίληψη της προκήρυξης σας, (ως εμφαίνεται ηλεκτρονικά) προκύπτει ότι 

προτίθεσθε να δημοπρατήσετε το συγκεκριμένο διαγωνισμό όχι ως  έργο (σύμφωνα 

με  τον προαναφερθέντα ορισμό) αλλά ως προμήθεια, κατά παράβαση της ως άνω 

διάταξης. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω  και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, 

που εκτός των άλλων είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των 

μελών μας, ζητούμε την τήρηση της νομιμότητας, την αναβολή του διαγωνισμού, και 

την διενέργεια του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art84

