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ΠΡΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
1. Αναπλ. Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
κ. Χρ. Σπίρτζη
2. Πρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
κ. Δ. Ράικο
3. Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού
και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
2. Περιφέρεια Ηπείρου

ΘΕΜΑ:

Δημοπράτηση των έργων: "Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών
(Αγίας Παρασκευής), πρώην δήμου Αράχθου του δήμου Νικολάου Σκουφά
της περιφέρειας Ηπείρου "
προϋπολογισμού: 2.580.000,00€ &
"Υποέργο Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Ανέζας-ΚαλογερικούΨαθοτοπίου) πρώην δήμου Αμβρακικού του δήμου Αρταίων της
περιφέρειας Ηπείρου" προϋπολογισμού: 9.050.000,00€, κατά παράβαση
της νομοθεσίας των δημοσίων έργων σε συνέχεια εσφαλμένης απάντησης
της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

ΣΧΕΤ.

Η υπ'αριθμ. 29112/29 Ιουλίου επιστολή του ΣΑΤΕ

Κύριοι,
Παρά την σχετική επιστολή μας που εγκαίρως απευθύναμε στις σχετιζόμενες Αρχές και την
οποία σας κοινοποιούμε, ενημερωθήκαμε για την δημοπράτηση των εν θέματι έργων, τα
οποία ενώ δημοπρατούνται ξεχωριστά, οι καλούμενες τάξεις πτυχίων κρίνονται σύμφωνα με
το συνολικό προϋπολογισμό όλων των επιμέρους τμημάτων του ευρύτερου έργου, γεγονός
εσφαλμένο και παράνομο.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην περίπτωση του έργου προϋπολογισμού 2,58 εκ. € ενώ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων θα πρέπει να προσκληθούν
εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης τάξης και άνω, σύμφωνα με την διακήρυξη, καλούνται
εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 5η τάξη και άνω.
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Η προκλητική επιλογή ανώτερης καλούμενης τάξης από την προβλεπόμενη στην ελληνική
νομοθεσία, είναι παντελώς εσφαλμένη όπως μπορεί να διαβεβαιώσει κάθε εμπλεκόμενος στη
διαδικασία δημοπράτησης δημοσίων έργων στην Ελλάδα, νομικός ή άλλος, γεγονός που
αποδεικνύεται και από τη συνημμένη γνωμάτευση του Νομικού μας Συμβούλου η οποία
καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα: «Σε περίπτωση που δημοπρατείται αυτοτελώς
δημόσιο έργο, το οποίο αποτελεί υποέργο ενός μεγαλύτερου έργου, τότε για τον
προσδιορισμό των καλουμένων στον διαγωνισμό τάξεων και κατηγοριών έργων του Μ.Ε.ΕΠ.
λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του υποέργου, ως αυτοτελώς
δημοπρατούμενου έργου, και όχι ο προϋπολογισμός του ευρύτερου έργου».

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε άμεσα να απευθύνετε στην Αναθέτουσα Αρχή, επείγον
έγγραφο ανάκλησης των εν θέματι δημοπρασιών και επαναπροκήρυξής τους με τον σύννομο
τρόπο.

Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Συν.: Η υπ'αριθμ. 29112/29 Ιουλίου επιστολή του ΣΑΤΕ και η συνημμένη σε αυτήν
γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ
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