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ΠΡΟΣ
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ
Κοιν.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΘΕΜΑ: Παραβίαση των διατάξεων της παρ. 8β του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016
κατά τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Εργασίες επεκτάσεων,
βελτιώσεων και αντικαταστάσεων αγωγών του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές
αρµοδιότητας του τοµέα Πειραιά της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ».

Κύριοι,
Μέλη µας, µας ενηµέρωσαν ότι, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου,
ορίσθηκε τριµελής επιτροπή διαγωνισµού, ακολουθώντας τις διατάξεις της παρ. 8α του
άρθρου 221 του ν.4412/2016, η οποία αναφέρεται σε έργα προϋπολογισµού έως
1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ και έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την παρ. 8β του ιδίου άρθρου
του ν.4412/2016 που αφορά στα έργα άνω των κοινοτικών ορίων και στα οποία εντάσσεται
και το υπό δηµοπράτηση, εν θέµατι, έργο, συνολικού προϋπολογισµού 6.486.440,00€.
Πιο συγκεκριµένα η παρ. 8β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 αναφέρει ότι:
«β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής – ποιότητας ή η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α΄ (1.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ),
η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) υπαλλήλους φορέων του δηµοσίου τοµέα, κατόχους τίτλου σπουδών
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε τεχνική εξειδίκευση
και µε ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών εγγεγραµµένους στο
µητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την
Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραµµένους στο
µητρώο της περίπτωσης στ΄.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του TEE εγγεγραµµένους
στο µητρώο της περίπτωσης στ΄.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραµµένους στο µητρώο της
περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες
εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός
ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις
λοιπές περιπτώσεις».
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∆εδοµένου ότι ο προϋπολογισµός του εν θέµατι έργου υπερβαίνει κατά πολύ το κοινοτικό
όριο, ζητάµε να επαναπροκηρύξετε µε την νόµιµη σύνθεση της επιτροπής
διαγωνισµού τον εν θέµατι διαγωνισµό, προκειµένου να µην καθυστερήσει περαιτέρω
η υλοποίηση του έργου από την βέβαια ακύρωσή του εάν προχωρήσει ως έχει.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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