
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

 

 
 

Αθήνα,  27 Ιανουαρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.360 

 
Προς  

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κ. Χαράλαμπο  Σαχίνη  

 

Κοινοποίηση: 

-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή  

-Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ  

 

Θέμα: Διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των έργων με τίτλους:  

«Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων σε  

περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος» και  

«Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων σε  

περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης έχει προκηρύξει τους 

διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων  κατασκευής των έργων του θέματος, 

προϋπολογισμού 63.700.000 και 70.000.000 ευρώ αντιστοίχως, στους οποίος δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 

κατηγορία των υδραυλικών έργων, που  πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που 

αναφέρονται στη διακήρυξη.  

Όμως, μέλη μας διαμαρτύρονται, γιατί οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί εν τέλει 

απευθύνονται σε μονοψήφιο αριθμό Εργοληπτικών Εταιρειών σε ολόκληρη την 

επικράτεια. 

 Παραβιάζεται κατ΄αυτό τον τρόπο η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού  που 

διέπει τους  δημόσιους  διαγωνισμούς  και   οι κοινοτικές κατευθύνσεις που 

προτρέπουν τις αναθέτουσες αρχές να εξασφαλίζουν την πρόσβαση  και να  ευνοούν 

την ισότιμη συμμετοχή  σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης των ανωτέρω έργων, αυτά δεν 

ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία των  υδραυλικών έργων, αφού 

περιλαμβάνονται και εργασίες κατηγορίας Οδοποιίας  και Ηλεκτρομηχανολογικών, 

σε σημαντικό ποσοστό.  

Θα έπρεπε λοιπόν να είχαν ληφθεί υπόψιν και οι  μικρότερες κατηγορίες και 

να καλούνταν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες και σε αυτές προς όφελος της 
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ποιότητας των κατασκευασθησόμενων έργων, του δημοσίου συμφέροντος  και προς 

εξασφάλιση μεγαλύτερου ανταγωνισμού. 

Για του λόγους αυτούς ζητούμε  όπως ακυρώσετε τους διαγωνισμούς την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και δημοπρατήσετε καλώντας προς συμμετοχή 

μεγαλύτερο αριθμό  πιστοποιημένων Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, που 

διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις και  αποδεδειγμένη κατάλληλη εμπειρία προς 

υλοποίηση των υπό δημοπράτηση έργων.  

  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ    
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