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Αριθ. Πρωτ. 1942 

Προς 

Τo Δήμαρχο  Νικολάου Σκουφά 

κ. Ευστάθιο Γιαννούλη 

 

Κοινοποίηση: 
- Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
   κ. Νικόλαο Βούτση 
-  Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής  

   Μακεδονίας 

   κ. Βασίλειο Μιχελάκη 

-  Περιφερειάρχη Ηπείρου 

   κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη 

 

Θέμα: Διαγωνισμός   για την ανάδειξη αναδόχου  για την κατασκευή του  

έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  

οικισμού Καμμένου», προϋπολογισμού 360.000 ευρώ . 

 

Κύριε  Δήμαρχε, 

Μέλη της Ένωσής μας,  εργολήπτες δημοσίων έργων, που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο Δήμο του οποίου ηγείσθε, 

διαμαρτύρονται για την έκβαση του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου  για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και 

ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καμμένου», προϋπολογισμού 

360.000 ευρώ . 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε,  ο διαγωνισμός επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 

την 30η Ιουνίου 2015, ημερομηνία που ήδη είχε επιβληθεί, για πρώτη φορά,  η 

τραπεζική αργία στη χώρα μας. Γνωρίζετε επίσης ότι την ημερομηνία αυτή, 

ουδεμία εργοληπτική επιχείρηση, εκ  των είκοσι που είχαν λάβει τεύχη, έδωσε 

προσφορά, εξαιτίας της αδυναμίας   έκδοσης  των απαραίτητων και 

προαπαιτούμενων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  εγγυητικών επιστολών. 

Παρά ταύτα και χωρίς να έχει λήξει η τραπεζική αργία, ορίσατε νέα 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, την 14η Ιουλίου 2015, όπου και 



αυτή τη φορά  η διαδικασία είχε την ίδια έκβαση, για τους ίδιους ακριβώς ως 

άνω λόγους, δηλαδή λόγω αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Τις ανωτέρω αποφάσεις, μάλιστα,   λάβατε, παρά τις οδηγίες της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του Δήμου Αρτέων  για αναβολή των προγραμματισμένων  

διαγωνισμών δημοσίων έργων, λόγω της  επιβληθείσης τραπεζικής αργίας. 

Και η  Ένωσή μας άλλωστε, έγκαιρα, με την από 29.06.2015 επιστολή της προς 

τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της  χώρας, είχε ζητήσει την αναστολή των 

διαγωνισμών δημοσίων έργων, διαρκούσης της τραπεζικής αργίας για τους 

προαναφερόμενους λόγους.  

Τέλος, προς έκπληξη όλων των ενδιαφερομένων,  καλέσατε εκ των υστέρων, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε από τα μέλη μας, τρείς εκ των 

είκοσι επιχειρήσεων που είχαν λάβει τεύχη για  να δώσουν προσφορά και 

αναθέσατε τη σύμβαση σε κάποια  εξ αυτών.  

Αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία που ακολουθήσατε  είναι παράτυπη ,  

καταχρηστική  και παραβιάζει κατάφωρα  την  αρχή του ελεύθερου 

συναγωνισμού, αφού περιορίστηκε υπέρμετρα  το δικαίωμα συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, λόγω της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου για το τραπεζικό σύστημα .  

Στα πλαίσια λοιπόν του καταστατικού σκοπού  της Ένωσής μας, που εκτός 

των άλλων είναι η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών 

μας, εργοληπτών δημοσίων έργων, ζητούμε  να μην υπογραφεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και να επαναληφθεί εξαρχής ο διαγωνισμός  για την 

ανάδειξη αναδόχου   για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και 

ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καμμένου», ώστε να διασφαλιστεί 

ο ανταγωνισμός των συμμετεχόντων  και  η νομιμότητα της όλης διαδικασίας.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
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