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Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.1080 

Προς  

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή  

 

Κοινοποίηση:  

-Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιο  Καραγιάννη   

-Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών 

 Υποδομών-Τμήμα Κατασκευών  

 

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

 Δημοσίευση» – Έγκριση πίνακα προσκαλούμενων οικονομικών φορέων  

 

Κύριε Υπουργέ,  

          Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την έγκριση προσφυγής στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση για την ανάθεση της 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Ολοκλήρωση εργασιών υλοτόμησης, 

συλλογής, θρυμματισμού, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των καμένων δένδρων σε 

εγκεκριμένους χώρους στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και 

Μαραθώνος» καθώς και η σύμβαση που ήδη υπογράφηκε. 

Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη  διαμαρτυρία 

μας για  τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και συγκεκριμένα: 

• Για την έλλειψη της «κατεπείγουσας ανάγκης», αφού οι εν λόγω 

εργασίες αφορούν στην απομάκρυνση υπολειπόμενων καμένων 

δένδρων μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23 και 24 Ιουλίου 2018  

• Για το χαρακτηρισμό της σύμβασης ως «παροχή υπηρεσιών» και όχι ως 

«κατασκευή δημοσίου έργου» 

• Για την έγκριση  του πίνακα προσκαλούμενων οικονομικών φορέων  

            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 (πυρκαγιά)  και η χρονική περίοδος που 

μεσολαβεί να μην  αρκεί ώστε να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ανοιχτή 

διαγωνιστική διαδικασία, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένω. 

         Σε κάθε περίπτωση δε, οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι εν λόγω εργασίες 

αποτελούν επακριβώς το αντικείμενο εργασιών των πιστοποιημένων Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων, εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στην εξειδικευμένη κατηγορία έργων 

πρασίνου. 
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     Είναι απορίας άξιον πώς το Υπουργείο δεν έκανε χρήση του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που διαθέτει για να προσκαλέσει σε διαπραγμάτευση 

περιεχόμενες σε αυτό Πιστοποιημένες  Επιχειρήσεις για την ανάληψη του εν λόγω  

έργου, που απαιτεί ειδική  τεχνική γνώση και εμπειρία. 

             Η υλοτόμηση, ο θρυμματισμός και η μεταφορά  καμένων δένδρων σε αστικές 

περιοχές αποτελεί  εξειδικευμένη και επικίνδυνη εργασία, που μόνο οι πιστοποιημένες  

στο ΜΕΕΠ Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στην κατηγορία  έργων πρασίνου παρέχουν τα 

εχέγγυα για την υλοποίησή της.   

Στερείται νομιμότητας η επιλογή της εν λόγω διαδικασίας και     

παραβιάζονται  οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας, αφού 

κλήθηκαν για υποβολή οικονομικής  προσφοράς  μη πιστοποιημένοι  στο ΜΕΕΠ 

οικονομικοί φορείς.  

Θεωρούμε απαράδεκτη τη συγκεκριμένη διαδικασία, πολλώ δε μάλλον 

όταν εκπορεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, που είναι ο επίσημος πιστοποιητής 

των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.           

                Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε, τη δημοπράτηση των έργων  με ανοικτές 

διαδικασίες, που απευθύνονται αποκλειστικά στις πιστοποιημένες Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ,  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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