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Θέμα: Νομική στήριξη των μηχανικών, μελών Επιτροπής Διαγωνισμού 

Κύριε Δήμαρχε 

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το Πρωτοβάθμιο Όργανο το οποίο 
εκπροσωπεί, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το σύνολο των Διπλωματούχων 
Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κλπ) και 
στηρίζει τα μέλη της σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα. 

Ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό που αφορά στην εξέλιξη του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, έργου του Δήμου σας: 
«Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2020».   

Συγκεκριμένα, σε πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας, το 
οποίο αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη 
της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου αναφέροντας εκτεταμένα με 
επιχειρηματολογία, τους λόγους της απόρριψης. Το πρακτικό έγινε αποδεκτό και 
ψηφίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή τονίζοντας ότι «κατά της 
απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της παρούσας διαδικασίας και του παρόντος 
πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, χωρεί ένσταση, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 98 παρ. στ του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 127 
του Ν.4412/2016 και της υπ’ αριθμόν 19 Κατευθυντήριας Οδηγίας (2η Έκδοση) (αρ. 
πρωτ.588/29-1-2018) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α.) από τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό».  



Στη συνέχεια, όπως δύναται από τον Νόμο, ο προσωρινός ανάδοχος ο οποίος 
απορρίφθηκε, κατέθεσε ένσταση, κατά της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
σκοπό να διερευνηθεί και από άλλους Φορείς, το θέμα.  

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ο συγκεκριμένος ανάδοχος, δεν σταμάτησε 
στις επιλογές που αναφέρονται στο Νόμο Δημοσίων Έργων για περιπτώσεις 
απόρριψης, αλλά με προσβλητικές και συκοφαντικές απειλές, στράφηκε στους 
Μηχανικούς τη Επιτροπής διαγωνισμού οι οποίοι εφάρμοσαν τον Νόμο, ζητώντας με 
Εξώδικο την ποινική τους δίωξη.  

Επειδή θεωρούμε ότι δεν συντρέχει η παραμικρή αιτία άσκησης ποινικής ή 
πειθαρχικής δίωξης κατά των Μηχανικών που έπραξαν απλά το καθήκον τους 
παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παραπάνω και να παρέχετε Νομική Στήριξη στους 
Μηχανικούς, μέλη του Διαγωνισμού έργου του Δήμου σας, ώστε να διαφυλαχτεί η 
ηρεμία στις Υπηρεσίες και η σημαντικότητα εφαρμογής των Νόμων και προστασίας 
του Δημόσιου συμφέροντος.  

Συγκριμένα, στο άρθρο 52 του Ν.4674/20 αναφέρεται ότι οι Δήμοι 
«υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους 
φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση 
διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για 
αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
τους»  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ευχόμαστε να μας 
δοθεί σύντομα, η ευκαιρία να σας επισκεφτούμε και να σας ενημερώσουμε για τα 
θέματα που απασχολούν τον Κλάδο μας και τις Υπηρεσίες σας στις οποίες 
απασχολούνται οι Μηχανικοί. 

 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα 
 

 
Για το Δ.Σ. 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Νέστορας Τσουμαλάκος 

 


