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                                                                                         Αθήνα,  06 Σεπτεμβρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.1316 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή  

 

Κοινοποίηση:  

-Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη 
- Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ Νικόλαο Παπαθανάση 

-Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη  

 

Θέμα: Σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις έργων 

 
Κύριε Υπουργέ, 

        Μετά πάροδο έξι μηνών από της ενάρξεως εφαρμογής του Ν. 4782/2021 

οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στην παρ. 8 του  

άρθρου 221 Ν. 4412/2016, σχετικά με τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.  

        Η απουσία των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  από τις 

περισσότερες Επιτροπές Διαγωνισμού απέβη πολύ σύντομα σε βάρος της διαφάνειας 

των διαγωνιστικών διαδικασιών και συγκεκριμένα:  

        1. Η θέσπιση  κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς  «βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων», σε 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού έργα σε συνδυασμό με την μη ενεργό συμμετοχή των 

Εργοληπτών στις εν λόγω Επιτροπές  καθιστά  τα  κριτήρια  αυτά ευάλωτα σε κάθε 

είδους ερμηνείες ή παρερμηνείες.   

      2. Η στέρηση του δικαιώματος ψήφου από τους έμπειρους Εργολήπτες Δημοσίων 

Έργων σε διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, σε έργα προϋπολογισμού κατώτερου του 

κοινοτικού ορίου,  έδωσε, δυστυχώς, σε πολλές υπηρεσίες την ευκαιρία για 

αυθαιρεσίες, γεγονός που, εκτός των άλλων, οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες  μεταξύ 

των διαγωνιζομένων και πολυετή   καθυστέρηση στην ανάδειξη Αναδόχου και 

υλοποίηση των έργων.  

      Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε  ότι είναι επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της 

ως άνω διάταξης ώστε στη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού στις δημόσιες 

συμβάσεις έργων να μετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, και οι εκπρόσωποι των 

Εργοληπτικών Οργανώσεων, όπως σας είχαμε προτείνει και στη διαβούλευση του 

νομοσχεδίου.  
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       Ζητούμε λοιπόν  την  άμεση επαναφορά της διάταξης  της παρ. 8 του άρθρου   221 

του Ν. 4412/2016, ως είχε προ της τροποποιήσεώς της από τον Ν. 4782/2021 ώστε να 

επανέλθει η ισορροπία και η διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες προς όφελος 

του δημοσίου συμφέροντος.  

                                                         Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                            

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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