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Αριθ. Πρωτ.21739/ΣΜ/σβ Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 
 
Π Ρ Ο Σ      
 
1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων  
Γραφείο Νοµάρχη  
2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων  
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
3. Επαρχείο Θήρας  
4. Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού  
 

     ΚΟΙΝ.:   Ο.Σ.Κ. Α.Ε.  
1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γραφείο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου  
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή  
4. ∆ιεύθυνση Ε.Ε.Υ.Α.  
 
 

ΑΝΑΚ.:   Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών  
   και ∆ικτύων  

1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού ∆ηµοσίων 
Έργων  
 

 
ΘΕΜΑ: «Κατασκευή Γυµνασίου Μεσσαριάς Νήσου Θήρας»  
 
 

Κύριοι,  

 

Κατόπιν σειράς καταγγελιών εταιρειών µελών µας που αφορούν στις διαδικασίες 

δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου επισηµαίνουµε τα εξής:  

 

• Η αρχική ηµεροµηνία δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου ήταν η Τρίτη 13.04.2010, 

ηµεροµηνία στην οποία τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε ο διαγωνισµός λόγω απεργίας της 

Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ.  

 

• Την Τρίτη 27.04.2010 και ενώ σηµαντικό πλήθος εκπροσώπων εργοληπτικών εταιρειών  

ήταν έτοιµοι να µετάσχουν στον διαγωνισµό η Προϊσταµένη Αρχή προέβει σε ανάρτηση 

στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Γραφείων της Προϊσταµένης Αρχής γραπτής επιστολής 

της προς την ΕτΚ για την εκ νέου δηµοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισµού την 

∆ευτέρα 03.05.2010.    
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∆εδοµένων των :  

 

• Άρθρου 18 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά 
δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει 
µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10.00 π.µ.).  Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί 
και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις». 

• Άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3669/2008 «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η 
δηµοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα ηµέρα ή άν κατά την ηµέρα αυτή δεν 
υποβληθεί καµιά προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, η οποία 
ορίζεται µε πράξη της προϊσταµένης αρχής. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους 
ενδιαφερόµενους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού µε τον τρόπο που ορίζεται στην 
διακήρυξη. Εφόσον και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή 
του διαγωνισµού ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα 
ηµεροµηνία διεξαγωγής, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων.»  

προκύπτει ότι τόσο η επιλογή της ηµεροµηνίας επανάληψης του διαγωνισµού τη ∆ευτέρα 3 
Μάιου, δηλαδή, µόλις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά την αρχική ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού (27.4.2010) όσο και η µη τήρηση της εκ της διακηρύξεως και του νόµου 
διαδικασίας γνωστοποίησης (µέσω Fax) στους ενδιαφερόµενους που έλαβαν τεύχη της εν 
λόγω επανάληψης προ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµων ηµερών από τη νέα ηµεροµηνία 
διεξαγωγής, τυγχάνουν παράνοµες και εποµένως ακυρωτέες διαδικασίες και κατά συνέπεια 
και το οποιοδήποτε αποτέλεσµα, σε περίπτωση διεξαγωγής του διαγωνισµού την ως άνω 
ηµέρα, θα είναι αυτοµάτως παράνοµο και ακυρωτέο. 

Ως εκ τούτου ζητάµε να αναβληθεί εκ νέου η διεξαγωγή του διαγωνισµού που έχει 
προγραµµατιστεί για τη ∆ευτέρα 3 Μάιου και να τηρηθεί η νοµιµότητα καθότι σε διαφορετική 
περίπτωση το οποιοδήποτε αποτέλεσµα αυτού θα είναι αυτοµάτως άκυρο, συντελώντας 
σηµαντικά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης ενός αναγκαίου για το κοινωνικό σύνολο έργο.  

Επίσης παρακαλούµε να ενηµερώσετε άµεσα τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες που έχουν 
λάβει τεύχη του διαγωνισµού προκειµένου να αποφευχθεί άσκοπη µετάβασή τους στην τόπο 
διενέργειας της δηµοπρασίας.  

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


