
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

 

 
Αθήνα,  29 Ιανουαρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.327 

 

Προς  

Τον   Ασκούντα Καθήκοντα Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδος,  κ. Κωνσταντίνο Παππά  

 

Κοινοποίηση: 

 Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στυλιανό Πέτσα  

 

Συνημμένα: 

• Η   υπ΄αριθμ. πρωτ. 2246/2020 επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ 

• Η υπ΄αριθμ. 12785/2021 απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος  

 

Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου 

με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε 

κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο  Αγίου Κωνσταντίνου»  

 

 

Κύριε Συντονιστή, 

  

 Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2246/2020 έγγραφό μας  κοινοποιήσαμε, προς γνώσιν 

και  για τις νόμιμες ενέργειές σας, διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Καμένων 

Βούρλων σχετικά με τους  υπερβολικούς όρους της διακήρυξης διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε 

κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο  Αγίου Κωνσταντίνου». 

Με αφορμή  την  ιδιαίτερα απογοητευτική απάντηση που λάβαμε,  το 

περιεχόμενο της οποίας παραπέμπει σε έλλειψη επαφής με την πραγματική οικονομία, 

θα θέλαμε να τονίσουμε ότι προφανώς γνωρίζουμε τη νομοθεσία των δημοσίων 

συμβάσεων και τη δυνατότητα προσφυγής στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών 

Προσφυγών για την προσβολή των όρων της διακήρυξης. 

 Όμως οι έχουσες έννομο συμφέρον προσφυγής στην ΑΕΠΠ κατά της 

διακήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού «μικρές»  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

αδυνατούν να καταβάλλουν το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση του 

προαναφερόμενου ενδίκου μέσου.  

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η Ένωση απευθύνθηκε στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση.  
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Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, υποχρέωση της Υπηρεσίας σας είναι ο έλεγχος  

των πράξεων των ΟΤΑ και όχι η  αιτιολόγηση «περίεργων καταστάσεων»  που  

νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

                                                         Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

MΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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