
 
 

   Αθήνα, 19 Μαίου 2014 
Αριθ. Πρωτ. 1651 
Προς 
Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
 
Κοινοποίηση: 
Διοικητή ΟΑΕΔ 
κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου 
 
Θέμα: Διενέργεια διαγωνισμού με διαπραγμάτευση με συμμετοχή περιορισμένου 
αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων 
 
Κύριοι, 
Σε απάντηση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 1291/19-5-2014 αιτήματός σας για ορισμό 
εκπροσώπου της Εργοληπτικής μας Οργάνωσης για τη δημοπράτηση του έργου με  
τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό 36 κατοικιών του τ. ΟΕΚ στην 
Ξυλαγανή»  , που πρόκειται να διενεργηθεί την 20η Μαίου 2014 με διαπραγμάτευση 
μεταξύ καταλόγου εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν τα τιθέμενα 
κριτήρια σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, οφείλουμε να σας επισημάνουμε 
τα εξής: 
 Με το άρθρ. 35 Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44Α/07-03-2012),έχει αντικατασταθεί πλήρως το 
άρθρο 28 της κωδικοποιημένης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων και 
πλέον ορίζεται ότι  ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων  αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο: 
α. όταν πρόκειται για σύμβαση που χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του 
Πρωθυπουργού και β. όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων  57 παρ. 1, 124 
και 125 Ν. 3669/08. 
Επειδή, είναι σαφές ότι δεν συντρέχουν οι εκ του Νόμου απαιτούμενες  προϋποθέσεις 
για τη δημοπράτηση αυτού του έργου με εξαιρετική διαδικασία, καλώντας να 
υποβάλλουν οικονομική προσφορά συγκεκριμένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες κρίθηκαν,με άγνωστα για εμάς κριτήρια,προφανώς οι μόνες κατάλληλες για 
την κατασκευή του, οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε για την παραβίαση της 
νομοθεσίας, ως προαναφέρεται και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τα δημόσια 
έργα και συγκεκριμένα για την παραβίαση, εκτός των άλλων, της αρχής του 
ελεύθερου συναγωνισμού, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται οι όροι που 
τίθενται για το διαγωνισμό να περιορίζουν υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων. 



Έτσι,  το εν λόγω έργο που αφορά αποκατάσταση ζημιών  σε κατοικίες του τ. ΟΕΚ 
δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στην κατασκευή του  και επιπλέον δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως κατεπείγον, αφού έχει μεσολαβήσει διάστημα ικανό και επαρκές 
για τη δημοσίευση της σχετικής  διακήρυξης   και την υλοποίηση του διαγωνισμού  
με ανοικτές διαδικασίες. 
Για τους λόγους αυτούς και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας 
για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων των μελών μας  ζητούμε την ακύρωση 
της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία των προσκλήσεων συγκεκριμένων 
και ελάχιστων εργοληπτικών επιχειρήσεων και την επαναδημοπράτησή του με 
ανοικτές διαδικασίες, ως ορίζει ο Νόμος. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
                 Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


