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Ιωάννινα, 13/02/2020 

Αρ. πρωτ.: 81 

 

 

 
        ΠΡΟΣ: 

        Ο. Λ. ΗΓ. Α.Ε. 

 

Θέμα:  

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

 

     Μέλη της Ένωσης μας καταγγέλλουν ότι για το διαγωνισμό του έργου : «Εργασίες 

Επισκευής κτισμάτων Δρεπάνου»», προϋπολογισμού 40.737,15€ που πρόκειται να 

διεξαχθεί στις 21/ 2 /2020, παρότι ο προϋπολογισμός της μελέτης περιλαμβάνει 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και συγκεκριμένα τα άρθρα :  Α.Τ.16, Α.Τ.17, Α.Τ. 

18 και Α.Τ.19 και συνολικής αξίας 6.745,00 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων, σε 

σύνολο εργασιών 24.209,69 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων, ήτοι ποσοστό 27% 

περίπου επί του συνόλου των εργασιών της μελέτης, δεν καλούνται από τη διακήρυξη 

του έργου επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στην Α1 τάξη και 

άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, ενώ καλούνται μόνο 

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών. 

    Σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 76, παρ. 1β,1γ  

«Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα 

συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς 

εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια 

κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των 

εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται 

υπόψη τα απρόβλεπτα.. 

Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καμιάς το ποσοστό δεν 

ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι για όλες τις κατηγορίες 

του έργου, καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες 

αυτές. Κατηγορία με ποσοστό εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό (10%) δεν 

λαμβάνεται υπόψη, μπορούν όμως τα έγγραφα της σύμβασης να ορίσουν διαφορετικά.». 
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Είναι προφανές από την ανάγνωση του προϋπολογισμού της μελέτης ότι οι εργασίες οι 

οποίες αφορούν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, αποτελούν ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες όπως άλλωστε προσδιορίζεται και από τους κωδικούς αναθεώρησης τους 

σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.. Δεδομένου ότι το ύψος δαπάνης αυτών ξεπερνά 

το όριο του 10% του συνολικού προϋπολογισμού σημαίνει ότι πρέπει να κληθούν 

υποχρεωτικά επιχειρήσεις κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ανάλογης 

τάξης και όχι δυνητικά. 

     Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν4412/2016 όπως ισχύει, θα πρέπει να 

κληθούν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω 

για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Γι’ αυτό παρακαλούμε να αναβάλλετε τη δημοπράτηση του έργου και να το 

δημοπρατήσετε εκ νέου αφού διορθώσετε τις καλούμενες σε αυτό τάξεις και 

κατηγορίες εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 Κοινοποίηση: 

-  ΠΕΔΜΕΔΕ 

- Τεχνική Υπηρεσία Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 


