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κ. Νικόλαο Αγγελάρα 
• Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης  

κ. Λέανδρο Ρακιντζή 
• Περιφερειάρχη Ηπείρου 

κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη 
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κα Βασιλική Ευταξά 
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Κύριε Πρόεδρε, 

Μετά πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λήψη της υπ΄αριθμ.   190/15-5-2014 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων  αναρτήθηκε  η ως 
άνω απόφαση στο «Διαύγεια» , από όπου και ενημερώθηκαν τα μέλη μας, 
εργολήπτες δημοσίων έργων,  για το προκλητικό  περιεχόμενό της , που παραβιάζει  
τη νομοθεσία των δημοσίων έργων. 

Όπως γνωρίζετε με το άρθρ. 35 Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44Α/07-03-2012),έχει 
αντικατασταθείπλήρως το άρθρο 28 της κωδικοποιημένης νομοθεσίας κατασκευής 
των δημοσίων έργων και πλέον ορίζεται ότι  η απευθείας ανάθεση, ως τρόπος 
επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου  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. 
Ουσιαστικά λοιπόν η απευθείας ανάθεση έχει καταργηθεί από διετίας και πλέον και 
παρά ταύτα, χαρακτηρίζοντας ως κατεπείγουσα την κατασκευή του έργου 



«Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργία του αποχετευτικού 
δικτύου Πεδινής» το Διοικητικό  Συμβούλιο  λαμβάνει  απόφαση να αναθέσει  
απευθείας και  χωρίς διαγωνισμό ένα έργο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ  στην 
ανάδοχο κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων Λυμάτων 
Τ.Δ. Πεδινής» και μάλιστα με χαμηλή για τα σημερινά  δεδομένα έκπτωση, ποσοστού 
12,69%. 
Καταστρατηγείται η νομοθεσία των δημοσίων έργων , καταστρατηγείται η αρχή του 
ανταγωνισμού, καταστρατηγείται κάθε έννοια δημοσιότητας και διαφάνειας και 
βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον. 
Επιπλέον, ακόμα και αν δεν είχε τροποποιηθεί η νομοθεσία των δημοσίων έργων ως 
ανωτέρω και επιτρεπόταν η απευθείας ανάθεση ως τρόπος επιλογής αναδόχου για 
την υλοποίηση ενός κατεπείγοντος χαρακτήρα έργου  και αυτή η έννοια έχει χάσει 
πλέον το νόημά της, αφού η εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν 
έχει μέχρι σήμερα υπογραφεί και η υλοποίηση  του έργου  δεν έχει  καν αρχίσει. 
 Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την άμεση ανάκληση της προαναφερθείσης 
απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και τη δημοπράτηση του έργου με ανοικτές 
διαδικασίες, σύμφωνες με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων. 

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

 

 


