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Αθήνα, 4 Απρίλιου 2018 

Αριθ.Πρωτ.742 

Προς  

Τη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος 

 

Κοινοποίηση : 

Διοικητή Διοίκησης  Ναυτικής Εκπαίδευσης ,Υποναύαρχο  κ. Ευθύμιο Μικρό  

 

Θέμα: Διαγωνισμοί εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας υλικών στη Ν.Β. 

Κανελλόπουλος 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέλη της 

Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, διαμαρτύρονται  για τη διαδικασία που 

έχετε ακολουθήσει στους διαγωνισμούς εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας υλικών 

στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος (ΝΒ  Κανελλόπουλος) και συγκεκριμένα: 

 Έχετε προκηρύξει 4 διαγωνισμούς με τίτλους:  

-Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών τοποθέτησης περίφραξης σε γήπεδο  

καλαθοσφαίρισης στο τμήμα θερέτρου/οικισμού ΝΒ Κανελλόπουλος 

-Διορθωτικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας ΝΒ  

Κανελλόπουλος 

-Παροχή υπηρεσιών επισκευής κεραμοσκεπής στο τμήμα θερέτρου /οικισμού ΝΒ 

Κανελλόπουλος 

-Εργασία αντικατάστασης υπαίθριου πίνακα διανομής ρεύματος στο τμήμα 

θερέτρου/οικισμού ΝΒ Κανελλόπουλος,   

στους  οποίους καλούνται όποιοι  ενδιαφέρονται  να υποβάλλουν φάκελο 

προσφοράς, χωρίς να προσδιορίζονται τα προσόντα τους και βεβαίως  χωρίς να 

καλούνται αποκλειστικά πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, ως οι 

μόνες κατάλληλες για την  έντεχνη υλοποίηση των ανωτέρω. 

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε μειοδοτική διαδικασία, 

χωρίς να  έχουν στη διάθεσή τους τιμολόγιο  και προϋπολογισμό  δημοπράτησης, 

παρότι, όπως αναφέρεται στις εν λόγω διακηρύξεις, αυτές διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Όμως, η δημοπράτηση έργων ως ανωτέρω ενδέχεται να  έχει πολλαπλές  

αρνητικές συνέπειες, αφού κατασκευάζονται έργα χαμηλής ποιότητας και  συχνά  

δεν πληρούνται βασικά κριτήρια και συγκεκριμένα η συμμόρφωση του οιουδήποτε 

αναδόχου προς τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, η αειφορία της 

κατασκευής, η ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου διαρκούσης 

της κατασκευής. 
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Για τους λόγους αυτούς  ζητούμε όπως  δημοπρατήσετε εκ νέου, 

συντάσσοντας τα απαραίτητα τεύχη και καλώντας προς συμμετοχή  αποκλειστικά 

πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, προς όφελος των μελών μας και της ποιότητας των 

κατασκευασθησόμενων έργων.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 


