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    Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.397 

Προς  

-Περιφερειάρχη  Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη  

-Δήμαρχο  Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη 

-Δήμαρχο Κισσάμου, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη   

-Δήμαρχο   Σφακίων, κ. Μανούσο Χιωτάκη  

 

Κοινοποίηση:  

Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα Μαρία Κοζυράκη  

 

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

 δημοσίευση  

 

Κύριοι,  

Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για  

τη διαδικασία που έχετε ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα για την επιλογή 

αναδόχων κατασκευής  έργων, ήτοι, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης, με 

πρόσκληση περιορισμένου αριθμού οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2γ   Ν. 4412/2016.  

                    Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, καταρρακτώδεις βροχές και 

πλημμύρες, που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019  και  προκάλεσαν 

τεράστιες ζημιές-καταστροφές σε βασικούς οδικούς άξονες, αγροτικό δίκτυο και άλλες 

υποδομές στον νομό Χανίων και λόγω της αναγκαιότητας της άμεσης αποκατάστασής 

τους, ορθώς, κατά την άποψή μας,  τότε καταφύγατε στην εφαρμογή της διαδικασίας 

με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, διότι συνέτρεχε το κατεπείγον 

που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων, γεγονός που 

επικροτήθηκε από το σύνολο των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων -μελών  της 

ΠΕΔΜΕΔΕ, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Κρήτη. 

          Όμως, ήδη ένα χρόνο μετά, διαπιστώνουμε ότι  εξακολουθείτε να  επιλέγετε  κατά 

τρόπο καταχρηστικό, συστηματικά την  εν λόγω διαδικασία  με το χαρακτήρα του 

κατεπείγοντος, για την αποκατάσταση υποδομών, από ζημίες που προήλθαν προ 

έτους,   με συνέπεια η επιλογή της εν λόγω διαδικασίας να στερείται νομιμότητας.              

Παραβιάζονται κατ΄ αυτό  οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας,  

σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται να περιορίζεται το δικαίωμα συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και να καλούνται να υποβάλλουν 

οικονομική προσφορά συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, που επιλέγονται με 

άγνωστα σε εμάς κριτήρια, ως  οι μόνοι ικανοί και  κατάλληλοι για την κατασκευή 

των υπόψιν έργων. 
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            Δέον να επισημανθεί ότι αναγκαίο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της 

διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, είναι η διαδικασία να ενεργείται σε χρονική εγγύτητα προς το 

χρόνο εκδήλωσης των  ειδικών περιστάσεων [έντονα καιρικά φαινόμενα με την μορφή 

θεομηνίας] και η χρονική περίοδος που μεσολαβεί να μην  αρκεί ώστε να 

ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. 

                   Επιπλέον θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η διαδικασία αυτή  αποτελεί 

εξαιρετική διαδικασία επιλογής αναδόχου, αφού συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές 

της διαφάνειας, της ισότιμης συμμετοχής στις διαδικασίες κατάρτισης δημοσίων 

συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Εφαρμόζεται δε σε ειδικές, ρητώς 

καθοριζόμενες στο νόμο περιπτώσεις έργων και απαιτεί ειδική αιτιολόγηση.  

                Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε όπως διακόψετε την καταχρηστική εφαρμογή της 

εν λόγω διαδικασίας  και δημοπρατείτε με ανοικτές διαδικασίες, προς όφελος του 

ανταγωνισμού,  του δημοσίου συμφέροντος και  προς αποφυγή περαιτέρω 

καθυστερήσεων από την άσκηση τυχόν  ενδίκων μέσων.  

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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