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Αθήνα,  03 Ιουνίου 2021 

Αριθ.Πρωτ.977 

Προς  

Τον Δήμαρχο Καρύστου, κ. Ελευθέριο Ραβιόλο   

 

Κοινοποίηση:  

-Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στυλιανό Πέτσα  

-Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, κ. Φάνη Σπανό  

-Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, 

 κ. Κωνσταντίνο Παππά  

 

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

 Δημοσίευση»   

 

Κύριε Δήμαρχε,  

          Η Ένωσή μας ενημερώθηκε  για την απαράδεκτη πρόσκληση σε ένδεκα (11) 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για την εκπόνηση των έργων ολοκληρωμένης 

αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης της  Καρύστου. 

         Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη  διαμαρτυρία 

μας για  τη διαδικασία που ακολουθήσατε και συγκεκριμένα: 

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

εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν από 

έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή κατά τα  

τέλη του έτους 2019. 

• Για τα κριτήρια επιλογής του πίνακα προσκαλούμενων εταιρειών   

         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 και η χρονική περίοδος που μεσολαβεί 

να μην  αρκεί για να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ανοιχτή διαγωνιστική 

διαδικασία, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένω. 

         Παραβιάζονται λοιπόν  οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της 

διαφάνειας,  αφού  περιορίζεται  το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων που 

έχουν τα νόμιμα προσόντα και  καλούνται να υποβάλλουν  προσφορά συγκεκριμένες 

εταιρείες, επιλεγείσες με φωτογραφικά κριτήρια που δημιουργούν εύλογα 

ερωτηματικά, ως  οι μόνες ικανές και  κατάλληλες για την κατασκευή του υπόψιν 

έργου. 
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      Τέλος, 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 αυτών, ζητούμε αφενός ενημέρωση  για τα κριτήρια βάσει των οποίων 

προσκλήθηκαν οι συγκεκριμένες εταιρείες και αφετέρου την ακύρωση του 

διαγωνισμού και τη  διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του 

υπόψιν έργου.   

 
                                                        Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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