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Αριθ. Πρωτ.20853/ΣΜ/λµ    Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2009 
 
 Π Ρ Ο Σ   Τον  

Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδος 
κ. Σπ. Σπυρίδων 
69-71 χλµ Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών 

 

ΚΟΙΝ.:    (1)  ∆ήµο Αµφιλοχίας 
  Γ. Στράτου  
           30 500 Αµφιλοχία 

  
(2) ΤΥ∆Κ Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

Κύπρου Κελεδίδου 
302 00 Μεσσολόγγι  
 
 

    (3) Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠ∆∆ της ∆/νσης  
         Τοπικής Αυτ/σης & ∆ιοίκησης Ν. Αιτωλ/νίας   
         της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 
         Στ. Λεβίδου & Κύπρου  
         302 00 Μεσσολόγγι  

 
 
ΘΕΜΑ:  «Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών οδών Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 

και έδρας ∆ήµου Αµφιλοχίας»  
ΣΧΕΤ. & ΣΥΝ.: Η από 10/9/2009 υποβολή της 91/2009 απόφασης της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής του ∆ήµου Αµφιλοχίας προς την Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδος, ∆/νση Τοπικής Αυτ/σης & ∆ιοίκησης, Ν. Αιτωλ/νίας Τµήµα 
Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π.∆.∆.  

 
   
Κύριε Γενικέ,  
 
Η παρούσα παρέµβαση γίνεται στο πλαίσιο των καταστατικών αρµοδιοτήτων του Συνδέσµου 
µας για την προάσπιση των θιγοµένων µελών µας από απαράδεκτες και καταχρηστικές 
ενέργειες των διοικητικών οργάνων που είναι επιφορτισµένα για την σύννοµη, εµπρόθεσµη 
και έντεχνη ανάθεση και εκτέλεση των δηµόσιων έργων. 
 
Στην προκειµένη περίπτωση, και µετά από καταγγελίες µελών µας λάβαµε γνώση της 
αυθαίρετης πρακτικής που ακολουθήθηκε στις διαγωνιστικές διαδικασίες του εν θέµατι έργου 
και συγκεκριµένα της απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Αµφιλοχίας για 
απευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου παρά το γεγονός της ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου – µειοδότριας εταιρείας µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 12,02% στον επαναληπτικό 
διαγωνισµό της 6-8-2009.  
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Θεωρούµε ότι η αιτιολογία της µικρής έκπτωσης που πρόβαλλε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για 
να ακυρώσει το αποτέλεσµα του πρώτου διαγωνισµού είναι απολύτως αβάσιµη η δε απλή 
αναφορά του ποσοστού έκπτωσης χωρίς την πλήρη τεκµηρίωση των λόγων για τους οποίους 
κρίνεται η έκπτωση µη συµφέρουσα, δε συνιστά νόµιµη αιτιολογία της ακύρωσης του 
διαγωνισµού, ειδικά δε όταν το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος 
απέρριψε οµόφωνα (υπ’ αριθµ. 10/7/2-9-2009 γνωµοδότησή του) αρχικό αίτηµα του ∆ήµου 
για τη µη έγκριση του αποτελέσµατος της ως άνω δηµοπρασίας (αριθ. πρωτ. 11682/30-8-
2009 έγγραφο του ∆. Αµφιλοχίας).  

 

Άλλωστε, ο πραγµατικός κίνδυνος για τα δηµόσια έργα είναι η χαµηλή τιµολόγηση σε 
συνδυασµό µε τις µεγάλες εκπτώσεις, αφού αυτές, πολύ συχνά, αποτελούν τροχοπέδη για 
την οµαλή, έγκαιρη και τελικώς, οικονοµικά αποτελεσµατική, κατασκευή των έργων.  

 

Κύριε Γενικέ,  

 

Ο ΣΑΤΕ κρίνει ως ηθικά και νοµικά επιλήψιµη την πρακτική καταστρατήγησης των 
διαδικασιών δηµοπράτησης των έργων που προβλέπονται από τον νόµο και την 
αντικατάστασή τους µε απευθείας αναθέσεις έργων, αφού θεωρεί ότι οι τελευταίες αρµόζουν 
µόνο στις λιγοστές περιπτώσεις όπου οι συνθήκες το απαιτούν και ο νόµος προβλέπει, 
δηλαδή, όταν δεν λειτουργούν εις βάρος της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισµού και 
του δηµοσίου συµφέροντος.    

 

Ο Σύνδεσµός µας έχει επανειληµµένα καταγγείλει τα κρούσµατα αυθαιρεσίας των 
αναθετουσών αρχών τόσο στους θεσµικά υπεύθυνους δηµόσιους λειτουργούς όσο και στην 
κοινή γνώµη µε γνώµονα την πεποίθηση ότι η διαφάνεια αποτελεί την µοναδική παράµετρο 
εγγύησης για την εξυγίανση του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων.  

 
∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε το σχετικό η τελευταία αυθαίρετη απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
επιτροπής έχει αποσταλεί στο τµήµα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠ∆∆ της ∆/νσης Τοπικής Αυτ/σης & 
∆ιοίκησης Ν. Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος για τον προβλεπόµενο έλεγχο 
νοµιµότητας σας καλούµε να µεριµνήσετε για την άρση της ως άνω αυθαιρεσίας.  
 
Σε αναµονή των ενεργειών σας,  

 

     Με εκτίµηση, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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