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    Αθήνα,  03 Φεβρουαρίου 2023  

 

Αριθ. Πρωτ.299 

 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 

 Τον Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη  

Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

 

 

Θέμα: Στρέβλωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάληψης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

 
 

Κύριοι  Υπουργοί, 

     Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ιδιαιτέρως ανησυχητικό  φαινόμενο που 

παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα στους διαγωνισμούς  ανάληψης δημοσίων 

συμβάσεων. 

    Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε ότι ορισμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις καταθέτουν 

φάκελο προσφοράς σε διαγωνισμούς  παραλείποντας την προσκόμιση της 

απαραίτητης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το 

διαγωνισμό του Δήμου Αθηναίων για την κατασκευή του γηπέδου του 

Παναθηναϊκού.  

     Παρότι με την τροποποίηση του άρθρου 72 Ν. 4412/2016, που επήλθε με τον Ν. 

4782/2021,  προστέθηκε διάταξη στην  παράγραφο 1  που αναφέρει ότι : «Η προσφορά 

οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα 

της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του 

προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης», οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι  δύνανται να προσβάλλουν την ως 

άνω απόφαση.  

       Η δυνατότητα αυτή τροφοδοτεί εκβιαστικές πρακτικές προς τους λοιπούς 

διαγωνιζόμενους, παραβιάζοντας την αρχή της διαφάνειας. Επιπλέον 

δημιουργούνται σοβαρές καθυστερήσεις στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας 

και εν συνεχεία  στη συμβασιοποίηση, γεγονός που επιφέρει μεγάλη βλάβη στο 

δημόσιο συμφέρον και οικονομική ζημία στους ενδιαφερόμενος να αναλάβουν τη 

σύμβαση. 
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      Τέλος, «γελοιοποιείται»  ο θεσμός των δημοσίων διαγωνισμών, όταν επιχειρήσεις 

συμπεριφέρονται με τον τρόπο αυτό. 

      Επειδή παρέλκει κάθε περαιτέρω σχολιασμός,  ζητούμε τη λήψη των απαραίτητων 

μέτρων για την οριστική εξάλειψη του προαναφερομένου φαινομένου.  

     Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                                                 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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