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Αρ. Πρωτ. 23193/ΣΜ/σµ  Αθήνα, 28 Απριλίου 2011 
   
   Π Ρ Ο Σ  Τον  
   Πρόεδρο και τα Μέλη του ∆.Σ. του ΤΕΑ∆Υ 
 

 
ΘΕΜΑ: ∆ηµόσιος ∆ιεθνής Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου 

του έργου «Ανακαίνιση του Κτιρίου του ΤΕΑ∆Υ επί της οδού 
Φιλελλήνων 13-15 στην Αθήνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του».   

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

Κατόπιν έντονων διαµαρτυριών εργοληπτικών επιχειρήσεων – µελών του Συνδέσµου µας, 
διαπιστώσαµε ότι στον διαγωνισµό του εν θέµατι έργου που το ΤΕΑ∆Υ έχει προκηρύξει για 
τις 9-5-2011 δικαιούµενοι συµµετοχής είναι «Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θυγατρικές των Τραπεζών αυτών» και 
αυτό παρά το γεγονός ότι η φύση των εργασιών του εν θέµατι έργου είναι τεχνική και όχι 
χρηµατοοικονοµική!  

 

Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός διέπεται από τον Νόµο 3586/2007 στον οποίο προβλέπονται: 

1. (Άρθρο 8, παράγραφος 1) Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δύνανται µε 
αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους να αναθέτουν σε Τράπεζες που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή θυγατρικές των Τραπεζών αυτών τα ακόλουθα 
έργα και εργασίες:  

 . . . . 

δ. Το σύνολο ή µέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης 
περιουσίας καθώς και εργασίες συντήρησης µικρής έκτασης  

ε. την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούµενων διαδικασιών για 
εκπόνηση τεχνικών µελετών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών έργων µικρής έκτασης.  

Ως έργα µικρής έκτασης νοούνται τα έργα των οποίων η συνολική δαπάνη δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 

. . . .  

2. (Άρθρο 8, παράγραφος 2) Η ανάθεση γίνεται µε τις διαδικασίες της νοµοθεσίας 
περί συνάψεως συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών … 

3. (Άρθρο 10) Οι διαδικασίες εκτέλεσης τεχνικών έργων στα ακίνητα των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, που δεν διαθέτουν επαρκή τεχνική υπηρεσία, ενεργούνται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων από τη ∆ιεύθυνση τεχνικών 
υπηρεσιών της Νοµαρχίας της περιοχής που εκτελείται το έργο, σύµφωνα µε το π.δ. 
328/98 για τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην του ΙΚΑ. 

Επίσης οι διαδικασίες εκτέλεσης τεχνικών έργων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
µπορούν να πραγµατοποιούνται από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου είτε από 
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την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου 
2 του άρθρου 7 του ν.3586/2007,  

και δεδοµένων όσων προβλέπονται στην νοµοθεσία των δηµοσίων έργων όπου στο άρθρο 2 
του Ν. 3669/08 ρητά ορίζεται ότι τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχετική 
µελέτη: α) από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις  β) από το φορέα κατασκευής του 
έργου µε αυτεπιστασία,  

 

κρίνουµε ότι εσφαλµένα αναγνώσατε, και κατά συνέπεια εφαρµόσατε, τον νόµο 
3586/2007 αφού σε αυτόν δεν προβλέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης των 
τεχνικών έργων µικρής έκτασης στις Τράπεζες και στις θυγατρικές τους αλλά µόνο 
η ανάθεση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάθεση αυτών των εργασιών 
(άρθρο 8, παράγραφος 1) σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί την εκτέλεση δηµοσίων 
έργων (άρθρο 8, παράγραφος 2).  

 

Άλλωστε εάν θεωρήσουµε ότι ορθώς αναγνώσατε τα οριζόµενα στον νόµο τότε οδηγούµαστε 
στο παράδοξο αποτέλεσµα οι Τράπεζες ή οι θυγατρικές τους να µπορούν να εκτελούν 
τεχνικές εργασίες µικρής έκτασης όχι όµως και µελέτες αφού, σύµφωνα µε την λανθασµένη 
ανάγνωση της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, µπορούν να αναλάβουν την 
διεκπεραίωση των διαδικασιών στην περίπτωση της εκπόνησης των τεχνικών µελετών αλλά 
στην περίπτωση των τεχνικών έργων µπορούν να αναλάβουν µόνο την εκτέλεση έργων, 
γεγονός εντελώς παράδοξο αφού πρόκειται για χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και όχι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις! 

 

Πιθανολογούµε ότι η λανθασµένη ανάγνωση των οριζοµένων στον νόµο έγινε υπό το κράτος 
της πίεσης που προκαλεί η ζωτικής σηµασίας για το ΤΕΑ∆Υ ανακαίνιση του κτιρίου του, 
ωστόσο, αντιλαµβάνεστε και εσείς, ότι δεν µπορεί να καταστρατηγείται µε τόσο έκδηλο και 
προκλητικό τρόπο η νοµοθεσία που διέπει την κατασκευή δηµόσιων τεχνικών έργων στην 
Ελλάδα.  

 

Με αυτά τα δεδοµένα λοιπόν σας καλούµε να ακυρώσετε τη δηµοπρασία και να την 
επαναλάβετε καλώντας προς συµµετοχή µόνο εργοληπτικές επιχειρήσεις, µέλη του ΜΕΕΠ, 
όπως άλλωστε ορίζεται στην νοµοθεσία περί των δηµοσίων έργων. 

 

 

 
 

Με τιµή, 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


