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Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου  2019 

Αριθ.Πρωτ.1345 

Προς 

Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Επιδαύρου   

 

Κοινοποίηση: 

-Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος, Ιονίου  

 κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου 

 

Θέμα: Διαγωνισμοί  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των έργων με 

τίτλους: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ.Τραχειάς» και «Ανόρυξη 

υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»  

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία 

μας για  τη διαδικασία που έχετε ακολουθήσει για την κατασκευή των έργων  

του θέματος, δηλαδή, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης, με πρόσκληση 

περιορισμένου αριθμού οικονομιών φορέων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 32 παρ. 2γ   Ν. 4412/2016.  

              Όπως γνωρίζετε,  με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται η προσφυγή 

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αν, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλομένης σε απρόβλεπτα γεγονότα, δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις λοιπές 

διαδικασίες.  

              Αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή αυτής  της διαδικασίας  

είναι να ενεργείται σε χρονική εγγύτητα προς το χρόνο εκδήλωσης των 

ανωτέρω ειδικών περιστάσεων και η χρονική περίοδος που μεσολαβεί να μην  

αρκεί για να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ανοιχτή διαγωνιστική 

διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, 

που δημιούργησαν τη λειψυδρία στην περιοχή, είχαν λάβει χώρα την 

29.09.2018, ήτοι προ ενός έτους και υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή 

ανοικτού διαγωνισμού για την αντιμετώπισή τους.     

          Παραβιάζονται λοιπόν  οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της 

διαφάνειας,  σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται να περιορίζεται το 
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δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 

να καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά συγκεκριμένοι 

οικονομικοί φορείς  , ως  οι μόνοι ικανοί και  κατάλληλοι για την κατασκευή 

των υπόψιν έργων, αφού δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του 

κατεπείγοντος, που ο Νόμος ορίζει. 

Κατόπιν αυτών ζητούμε τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού  για την 

ανάδειξη αναδόχου  κατασκευής των  υπόψιν έργων.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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