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Αριθ. Πρωτ.23578/ΓΒ/σµ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011 
 

Π Ρ Ο Σ     
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων κ. Ιωάννη Ραγκούση 

 
ΚΟΙΝ.:  1. Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, κ. Γιάννη Μαγκριώτη 
2. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ,  
κ. Πέτρο Τατούλη  
3. Αντιπεριφερειάρχη Ενότητας Λακωνίας, κα 
Αδαµαντία Τζανετέα  
4. Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη 
Χαρ. Τρικούπη 182 – ΑΘΗΝΑ 
5. Προϊστάµενο της ∆ιαχειριστικής Αρχής Επ. 
Π. Αλιεία  
6. Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. 
Λ. Ρακιντζή 
7. Την ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας   

 

ΘΕΜΑ:  Ακύρωση διαγωνισµού του λιµενικού έργου «Επέκταση Προσήνεµου Μώλου Αλιευτικού 
Καταφυγίου ∆.∆. Βελανιδιών ∆ήµου Βοιών Λακωνίας» και των Υπουργικών αποφάσεων 
έγκρισης προσθήκης πρόσθετων όρων των λιµενικών έργων «Κατασκευή Αλιευτικού 
Καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση ∆ήµου Έλους Λακωνίας», «Επέκταση 
Προσήνεµου Μώλου Αλιευτικού Καταφυγίου ∆.∆. Βελανιδιών ∆ήµου Βοιών Λακωνίας», της 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 

Κύριε Υπουργέ,  
 

Το Τµήµα Κατασκευών του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων, εισηγήθηκε, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, την έγκριση προσθήκης πρόσθετων όρων για 
τρεις διαγωνισµούς Λιµενικών Έργων στην Λακωνία.  

Παρότι οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης των πρόσθετων όρων αναρτήθηκαν 
έγκαιρα στο Πρόγραµµα ∆ι@υγεια, λόγω µη εξοικείωσης µε την εφαρµογή, δεν προλάβαµε να 
προχωρήσουµε στις απαραίτητες ενέργειες προσβολής τους.  

Επειδή όµως:  
Α) Οι ανωτέρω εγκριθέντες πρόσθετοι όροι είναι στην κυριολεξία φωτογραφικοί, αντίκεινται σε 

κάθε έννοια σοβαρότητας και ακυρώνουν την λειτουργία του αντίστοιχου µητρώου καταλληλότητας 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) 

Β) Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ µετά την υπ’αριθµ.23096/ΓΒ/µβ/24-3-2011 διαµαρτυρία του 
Συνδέσµου µας και την σχετική προσφυγή εταιρείας µέλους µας αποδοκιµάζει σαφώς παρόµοιες 
αποφάσεις έγκρισης ειδικών όρων έργων του Υπουργείου Πολιτισµού  

Γ) Η σηµερινή κατάσταση της Χώρας, της οικονοµίας και του κλάδου δεν επιτρέπει ούτε την 
παραµικρή υπόνοια καταστρατήγησης του ανταγωνισµού  

Ζητάµε την αναστολή και ακύρωση κάθε σχετικής διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί, στο µέτρο 
του δυνατού, η τήρηση της αρχής της νοµιµότητας στον κλάδο µας. 

 
Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
 

Συν.: 1. Η από 12-7-2011/ Επιστολή της εταιρείας µέλους ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ  
2. Η µε Α∆Α: 4Α1Ι1-Η Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα «Έγκριση προσθήκης πρόσθετων 

όρων στην διακήρυξη του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση ∆ήµου 
Έλους Λακωνίας» 

3. Η µε Α∆Α: 4Α1Φ1-ΑΜ Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα «Έγκριση προσθήκης πρόσθετων 
όρων στην διακήρυξη του έργου «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου στο ∆.∆. Αγίου Νικολάου Προφήτη 
Ηλία» 

4. Η 408/2011 Απόφαση της Ε.Α. του ΣτΕ 



 

 

 

  

 Σελίδα 1 από 8 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Τον Σ.Α.Τ.Ε..  

             Υπόψιν κ. ∆ιευθυντού  

             Φειδίου 14-16 

             106 78 Αθήνα 

 

                                                                              Αθήνα 12.07.2011, 

 

 

ΘΕΜΑ: Αµφίβολης νοµιµότητας η δηµοπράτηση του λιµενικού έργου: 

«Επέκταση Προσήνεµου Μώλου Αλιευτικού Καταφυγίου ∆.∆. 

Βελανιδιών ∆ήµου Βοιών Λακωνίας»,  της Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 

 

      Η παρούσα επιστολή αποτελεί έγγραφη διαµαρτυρία- καταγγελία 

ορισµένων φαινοµένων που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό στον 

κλάδο µας, τα οποία µπορεί να είναι µεν µεµονωµένα, τείνουν όµως 

να γενικευτούν και να οδηγήσουν στην κατάρρευση ακόµη 

περισσότερες επιχειρήσεις που πασχίζουν να επιβιώσουν κάτω από 

εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε τόσο χαλεπούς  καιρούς τόσο για 

τον κλάδο µας όσο και για τη χώρα ολόκληρη.  

    Εν προκειµένω, οµιλούµε για την δηµοπράτηση ενός λιµενικού 

έργου στην οποία προχώρησε η περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και 

πιο συγκεκριµένα του έργου «Επέκταση Προσήνεµου Μώλου 

Αλιευτικού Καταφυγίου ∆.∆. Βελανιδιών ∆ήµου Βοιών Λακωνίας», 

προϋπολογισµού 1.822.000,00€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

χρηµατοδοτούµενου από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑ, έργο 
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στην διακήρυξη του οποίου προστέθηκαν επιπλέον όροι κατ΄ 

εφαρµογή του άρ. 15 παρ. 4 του ν.3669/2008. Το εν λόγω άρθρο 

ορίζει ότι «µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τµήµατος 

Κατασκευών του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µπορεί 

να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται 

από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου». 

     Ειδικότερα, στο άρ. 23.3 της διακήρυξης του ως άνω έργου, που 

αφορά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας των 

διαγωνιζοµένων, έχει προστεθεί ο όρος : «Σύµφωνα µε την µε αριθµό 

∆17α/03/44/ΦΝ440/11-03-2011 Απόφαση του Υπουργού 

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

«Οι διαγωνιζόµενοι, και σε περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον ένα από τα 

µέλη της, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν στην κυριότητα 

ή νόµιµη εκµετάλλευση τους οι ίδιοι ή να συνεργάζονται αποκλειστικά 

µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που θα έχει την κυριότητα ή νόµιµη 

εκµετάλλευσή του τα παρακάτω µηχανήµατα: 

α. Πλωτό γερανό ανυψωτικής ικανότητας 100 t και άνω 

β. Ρυµουλκό θαλάσσης 

γ. Φορτηγίδα χωρητικότητας άνω των 100 µ3 

Η συνεργασία θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία 

(συµβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο, θεωρηµένο για το 

γνήσιο της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή) αποκλειστικής 

συνεργασίας για το συγκεκριµένο έργο. 

Η ιδιοκτησία ή η κατοχή του ανωτέρω εξοπλισµού αποδεικνύεται µε 

επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή των εγγράφων που 

πιστοποιούν την κατοχή και εκµετάλλευσή του από το συµµετέχοντα 

στο διαγωνισµό ή τον αποκλειστικά συνεργαζόµενο». 
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   Προκειµένου, δηλαδή, να συµµετάσχει χωρίς να κινδυνεύει να 

αποκλειστεί µια επιχείρηση ή µια κ/ξία στον εν λόγω διαγωνισµό 

οφείλει είτε να έχει η ίδια στην κυριότητά της ή να συνεργάζεται 

αποκλειστικά µε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που να έχει την 

κυριότητα ή νόµιµη εκµετάλλευση των ως άνω αναφερόµενων 

µηχανηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση λιµενικών 

εργασιών.   

     Και ενώ έχει τηρηθεί εν προκειµένω τύποις η αρχή της 

νοµιµότητας στην δηµοπράτηση του εν λόγω έργου, αφού η 

προσθήκη πρόσθετων όρων στη διακήρυξη πράγµατι αποφασίστηκε 

µε απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. κατόπιν γνωµοδότησης  του 

Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων (Τµήµα Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε.), ουσία 

παρ’ όλα ταύτα καταστρατηγήθηκε πλήρως η εν λόγω αρχή της 

νοµιµότητας καθώς από πουθενά δεν τεκµαίρεται ούτε ασφαλώς 

αιτιολογείται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι η προσθήκη του ως άνω 

πρόσθετου όρου στη διακήρυξη του έργου οφείλεται στο είδος ή την 

πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου, ως απαιτεί το άρ. 15 παρ. 4 

του ν.3669/2008. 

   Η προσθήκη ενός τέτοιου όρου, ως ο ανωτέρω, πρέπει να 

αιτιολογείται ειδικώς, µε αναφορά συγκεκριµένων λόγων για τους 

οποίους το έργο δεν µπορεί να αναληφθεί, εν όλω ή εν µέρει, από 

οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση, εγγεγραµµένη στην αντίστοιχη 

τάξη κατηγορία έργων του ΜΕΕΠ, αλλά πρέπει να αναληφθεί 

κατ΄εξαίρεση από επιχείρηση µε ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες ή 

συγκεκριµένη εµπειρία. Μόνο µε την ειδική αυτή αιτιολόγηση µπορεί 

να δικαιολογηθεί ο περιορισµός του κύκλου των ανταγωνιζοµένων 

επιχειρήσεων, τον οποίο συνεπάγεται η προσθήκη των εν λόγω 

ειδικών όρων, καθώς και οι εντεύθεν κίνδυνοι εµµέσου 
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προσδιορισµού συγκεκριµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

µόνες αυτές, κατά περιορισµό του ανταγωνισµού στο οικείο πεδίο 

δύνανται να αναλάβουν το έργο (βλ. απόφαση 408/2011 της Ε.Α. του 

ΣτΕ). 

   Εν προκειµένω, στην µε αρ. πρωτ. 

∆17α/03/44/ΦΝ440/11.03.2011 απόφαση του Υπουργού 

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., ο οποίος έλαβε υπόψιν του τη γνωµοδότηση του 

Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων- Τµήµα Κατασκευών της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, η µόνη αιτιολόγηση για την προσθήκη 

των πρόσθετων όρων στην διακήρυξη έχει ως ακολούθως: «Πρόκειται 

για εξειδικευµένο λιµενικό έργο, που απαιτεί ειδικό τεχνικό εξοπλισµό 

καθώς και ιδιαίτερη εµπειρία και τεχνογνωσία, προκειµένου να 

επιτευχθεί η άρτια και ολοκληρωµένη κατασκευή του. Κρίνεται ότι η 

αξιόπιστη, έντεχνη και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου θα 

διασφαλιστεί µε την προσθήκη σχετικών επιπλέον όρων στη 

διακήρυξη, σχετικά µε τη δυνατότητα διάθεσης στο έργο µηχανικού 

εξοπλισµού πάνω από κάποια δυναµικότητα».  

   Είναι καταφανές από το αιτιολογικό της παραπάνω απόφασης του 

Υπουργού, ότι επί της ουσίας τέτοια  αιτιολόγηση, πάνω στην οποία να 

βασίζεται η προσθήκη πρόσθετου όρου στη διακήρυξη του έργου, 

προσθήκη η οποία επειδή αποτελεί εξαίρεση από τη συνήθη 

διαδικασία δηµοπράτησης των έργων πρέπει να αιτιολογείται πλήρως 

και αναλυτικώς ώστε να τηρηθεί στο ακέραιο η αρχή της νοµιµότητας 

και του ελεύθερου ανταγωνισµού, ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (!).  

    Ώστε είναι απολύτως παράνοµοι οι ανωτέρω όροι που προστέθηκαν 

εξαιρετικά, και µάλιστα «επί ποινή αποκλεισµού» στην παραπάνω 

διακήρυξη, µε τους οποίους η αναθέτουσα αρχή αξιώνει από τους 

διαγωνιζόµενους πρόσθετες αποδείξεις για την τεχνική τους 

ικανότητα, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη συµµετοχή στον διαγωνισµό 
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τόσο της δικής µας εταιρίας όσο και µεγάλου µέρους εργοληπτικών 

επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν τα παραπάνω πρόσθετα προσόντα. 

   Εξάλλου, στο άρ. 21.1.α της διακήρυξης ορίζεται ότι «στο 

διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: Μεµονωµένες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις:: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στη 2η, 3η ή 4η τάξη για έργα 

κατηγορίας Λιµενικά». Ώστε η εγγραφή εργοληπτικών επιχειρήσεων 

στις τάξεις 2η, 3η ή 4η για έργα κατηγορίας Λιµενικών, δηµιουργεί 

από µόνη της τεκµήριο ικανότητας αυτών των επιχειρήσεων για την 

ανάληψη σχετικών έργων. Μόνη λοιπόν η εγγραφή σε αυτές τις 

τάξεις, θα έπρεπε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης 

για την εκτέλεση ενός τέτοιου, όπως το εν λόγω, έργου, χωρίς να 

απαιτείται η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσθετου όρου. Εξάλλου, ο 

ίδιος ο προϋπολογισµός του έργου, (1.822.000,00€), είναι τέτοιου 

ύψους  που από µόνος του δεν µαρτυρεί την κατασκευή ενός τεχνικά 

δύσκολου ή µεγάλου σε µέγεθος έργου που να δικαιολογεί την 

προσθήκη πρόσθετων όρων στη διακήρυξη, µιας και έχουν 

δηµοπρατηθεί λιµενικά έργα µε πολύ µεγαλύτερο προϋπολογισµό, 

χωρίς να έχει γίνει προσφυγή στο άρ. 15 παρ. 4 του ν. 3669/2008. 

Ενδεικτικά, αναφέρουµε το έργο «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» που δηµοπρατήθηκε 

από τη ∆/νση Λιµενικών Έργων και Έργων Αεροδροµίων (∆4) της 

Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. την 14/06/2011, 

προϋπολογισµού 13.850.000,00€, και το έργο «Τροποποίηση και 

εκσυγχρονισµός λιµένα Κύµης» που δηµοπρατήθηκε από τη 

∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας/ Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας την 16/06/2011, 

προϋπολογισµού 8.979.000,00 €, έργα που και µόνο ο 
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προϋπολογισµός τους µαρτυρεί το µέγεθος και τη σπουδαιότητά τους. 

Παρ’ όλα ταύτα ουδείς πρόσθετος όρος προστέθηκε στην διακήρυξη 

των ως άνω έργων, και όλες οι επιχειρήσεις που διέθεταν τα εκ του 

άρ. 21 απαιτούµενα προσόντα µπορούσαν να συµµετάσχουν στις εν 

λόγω δηµοπρασίες, τηρουµένης πλήρως της αρχής του ελεύθερου και 

υγιούς ανταγωνισµού. 

    Από την άλλη µεριά, και η δική µας εταιρία, η οποία είναι 

εγγεγραµµένη στην 3η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα λιµενικά, έχει στο 

βιογραφικό της εκτελέσεις λιµενικών έργων µικρών και µεγαλύτερων 

προϋπολογισµών ( ενδεικτικά : «Επίχωση & Κρηπίδωση Ενδιάµεσου 

Λιµενίσκου» του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., προϋπολογισµού 830.000,00€, 

«ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΠΑΡΟΥ» της Νοµ.Αυτοδ. Κυκλάδων,  προϋπολογισµού 

2.994.500,00€), τα οποία εκτέλεσε άρτια και έντεχνα χωρίς να 

διαθέτει τα πρόσθετα προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη του έργου 

της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας. Γιατί για τα ως άνω έργα, που 

είναι αντίστοιχου αντικειµένου και ανάλογης βαρύτητας µε το έργο 

της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας,  διαθέταµε την απαιτούµενη 

τεχνική ικανότητα και στο επί της παρούσης δηµοπρατούµενο έργο 

αναιρείται αυτή µας η ικανότητα; Γιατί συνακόλουθα η εγγραφή µας 

στην ως άνω σχετική τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. αποτελούσε τεκµήριο 

ικανότητας για την εκτέλεση των παραπάνω έργων, ενώ τώρα αυτό το 

τεκµήριο αίρεται;  Πρόκειται περί απόλυτης ανακολουθίας που θέτει 

εν αµφιβόλω την νοµιµότητα της όλης διαδικασίας.  

    Μάλιστα, έτι περαιτέρω, αν προβεί κάποιος σε µια σύντοµη 

αναζήτηση των επιχειρήσεων που πράγµατι διαθέτουν στην χώρα µας 

τα απαιτούµενα από το άρ. 23.3 δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας, 

ήτοι αυτών που έχουν στην κυριότητα ή τη νόµιµη εκµετάλλευσή τους 

τα µηχανήµατα που αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου, θα 
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διαπιστώσει έκπληκτος ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι µετρηµένες 

στα δάχτυλα του ενός χεριού. ∆εν προκαλούνται λοιπόν εύλογα 

ερωτηµατικά αλλά και υποψίες ότι η όλη διαδικασία και ο τρόπος 

που επιλέχθηκε αυτή να διεξαχθεί, παρανόµως ως αποδεικνύεται 

από τα παραπάνω, είναι σε µεγάλο βαθµό κατευθυνόµενη, 

µεροληπτική, ίσως δε και προκαθορισµένη, ώστε να αποκλειστεί το 

µεγαλύτερο µέρος των εργοληπτικών επιχειρήσεων από την 

συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, να περιοριστεί ο κύκλος των 

διαγωνιζοµένων και τελικώς να προτιµηθούν κάποιες µόνο 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις που «έτυχε» να διαθέτουν τα εκ της 

διακηρύξεως απαιτούµενα πρόσθετα προσόντα;     

    Το αισιόδοξο στην όλη διαδικασία είναι ότι η επιλογή τέτοιου είδους 

παράνοµων δηµοπρατήσεων έχουν αποδοκιµαστεί από τα ελληνικά 

δικαστήρια (βλ. την παραπάνω αρ. απ. 408/2011 της Ε.Α. του ΣτΕ), 

πολλοί µάλιστα διαγωνισµοί έχουν σταµατήσει κατά τον έλεγχό τους 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. πράξη 285/2011 του Ε’ κλιµακίου του 

Ε.Σ.), γεγονός που µαρτυρεί ότι ακόµα και αν, έστω και παράνοµα, 

συνεχιστεί και διεξαχθεί η δηµοπρασία του εν προκειµένω έργου, το 

πιθανότερο είναι ότι οι παρανοµίες που έχουν λάβει χώρα θα 

προκαλέσουν την ακύρωσή του σε κάποιο µετέπειτα στάδιο του 

ελέγχου της νοµιµότητάς του. 

    Θεωρώ, όµως, χρέος τόσο προσωπικό µου ως Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Α.Τ.Ε, όσο και του ίδιου του Συνδέσµου 

µας, που ακριβώς από τον σκοπό υπηρετεί, να καταβάλλουµε κάθε 

δυνατή προσπάθεια να πολεµήσουµε και να πατάξουµε τέτοιου 

είδους φαινόµενα καταστρατήγησης της αρχής της νοµιµότητας και 

του ελεύθερου ανταγωνισµού, να καταδικάσουµε τα λεγόµενα 

«µαγαζάκια» που έχουν δηµιουργήσει κάποιοι στο χώρο µας  και 

ενωµένοι να προσπαθήσουµε να επιβιώσουµε σε αυτόν τον κυκεώνα 
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της κρίσης, που µερικοί πασχίζουν να εκµεταλλευτούν πατώντας επί 

πτωµάτων. 

   Παρακαλώ, λοιπόν, για τις δικές σας ενέργειες ώστε να ανασταλεί 

και ακυρωθεί κάθε διαδικασία του εν λόγω διαγωνισµού και να 

προχωρήσει η δηµοπράτηση του έργου µε ανοικτές και σύννοµες 

διαδικασίες, χωρίς περιορισµούς και πρόσθετους όρους, 

ενηµερώνοντάς σας προκαταβολικά ότι προτιθέµεθα να 

προσφύγουµε σε κάθε νόµιµη και δικαστική ενέργεια, για να 

επιτευχθεί η αναστολή του εν λόγω διαγωνισµού, αλλά και η 

αναστολή κάθε τέτοιας παράνοµης διαδικασίας (µιας και έχω 

ενηµερωθεί ότι η ίδια περιφερειακή ενότητα Λακωνίας προτίθεται να 

δηµοπρατήσει και άλλα λιµενικά έργα κατά τον ίδιο παράνοµο 

τρόπο), και να αποτραπεί η ζηµία τόσο της επιχείρησής µου όσο και 

των υπολοίπων ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και να διασφαλιστεί, 

στο µέτρο του δυνατού, η τήρηση της αρχής της νοµιµότητας στον 

κλάδο µας. 

 

 

                                                                            Με τιµή 

                                                                             Για την            

                                                            ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε.                   

                                                             Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

                                                           ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
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