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ΠΡΟΣ:

Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Δέδε Γεώργιο
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669 Παπάγου – Αθήνα

KOIN:

 Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Σπίρτζη
 Σύνδεσμο Εργοληπτών Ν. Χανίων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατηγοριών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων
ΣΧΕΤ :

Η με αριθμό ΔΝΣγ/οικ 38108/ΦΝ 466 Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

Αγαπητέ κ. Δέδε
Όπως γνωρίζετε, με βάση την παραπάνω σχετική Απόφαση Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών (ΔΝΣγ/οικ 38108/ΦΝ 466, ΦΕΚ 1956/2017 τεύχος Β) καθορίστηκαν οι
κατηγορίες και οι ομάδες εργασιών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων σύμφωνα με τον Ν.
4412/2016. Από αυτήν την απόφαση λείπει η ξεχωριστή κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικές
Εργασίες», η οποία εμφανίζεται σαν ομάδα στο σύνολο σχεδόν των άλλων κατηγοριών,
ενώ υπάρχει η κατηγορία Πρασίνου που στην πλειοψηφία των δημοσίων έργων έχει τον
μικρότερο προϋπολογισμό.
Η απουσία της ξεχωριστής κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών δημιουργεί
προβλήματα στις καταρτίσεις προϋπολογισμών που αφορούν

αποκλειστικά

τέτοιες

εργασίες. Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Χανίων ότι υπάρχει ζήτημα με την σύνταξη του προϋπολογισμού (ύψους 1.500.000,0 ευρώ
με ΦΠΑ)

που αφορά το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ηλεκτρομηχανολογικού

Εξοπλισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού Δήμου Χανίων» ο οποίος βρίσκεται υπό
υποβολή στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, και η οποία δεν αποδέχεται ως
ξεχωριστή κατηγορία αυτή των Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών.
Όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να υπάρξει μελέτη που
αφορά καθαρά ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ενώ όλες οι απαιτούμενες εργασίες του
έργου είναι μόνο ηλεκτρομηχανολογικές (αντικατάσταση ψυκτών με αντλίες θερμότητας,
αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, κυκλοφορητών κλπ) αυτές πρέπει να ενταχθούν σε
κατηγορία οικοδομικών εργασιών
εργασιών.

με μοναδική ομάδα αυτή των ηλεκτρομηχανολογικών

Έχοντας υπόψη ότι στον ν. 4412 άρθρο 377 (παραγρ. 31) αναφέρεται ότι δεν
καταργούνται τα άρθρα 80 έως 110 του ν. 3669, που αφορούν τις κατηγορίες ΜΕΕΠ,
παρακαλώ όπως τροποποιήσετε την ανωτέρω σχετική απόφαση και να συμπεριλάβετε σε
αυτήν την δυνατότητα ύπαρξης ως ξεχωριστής κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών
Εργασιών
Για το Τ.Ε.Ε. - Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Ο Πρόεδρος

Σοφιανός Σπυρίδων

