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ΘΕΜΑ :

Αιφνιδίασε η διακοπή του «ΘΗΣΕΑ».

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Η µε αριθ.1247/22-06-2010 απρόσµενη απόφαση της ΚΕΠ (της επιτροπής του άρθρου 9,
παρ. 1 του Ν3274/04), του Υπουργείου Εσωτερικών, για την Επιτροπή του Άρθρου 9 του
προγράµµατος "Θησέας", όχι µόνο αιφνιδίασε αλλά και αδίκησε εργολήπτες και Ο.Τ.Α αφού:
•
Ο ορισµός, ως
καταληκτικής ηµεροµηνίας έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης
αποτελέσµατος δηµοπρασίας, την 25η Ιουνίου 2010 (σχεδόν συµπίπτουσα µε την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης), προκειµένου τα ενταγµένα µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009 έργα στο
πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» να συνεχιστούν κανονικά, είχε ως αποτέλεσµα να µην συµβασιοποιηθούν
κάποια έργα που δηµοπρατήθηκαν εντός του Ιουνίου και πριν την 25η Ιουνίου 2010, ενώ είχαν
αναδειχθεί εν δυνάµει ανάδοχοι σύµφωνα µε το πρακτικό διαγωνισµού, επειδή για διαδικαστικούς
λόγους δεν εκδόθηκαν κατακυρωτικές αποφάσεις πριν την 25η Ιουνίου 2010.
•
Αρκετοί Ο.Τ.Α., λειτουργώντας στα πλαίσια του προγραµµατισµού τους, είχαν ορίσει
δηµοπρατήσεις έργων καθόλα ώριµα και ενταγµένα στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» πριν την 31η
∆εκεµβρίου 2009, σε µεταγενέστερο χρόνο µε συνέπεια να πληγεί καίρια το Τεχνικό τους
πρόγραµµα.
Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούµε ότι αυτή η ξαφνική απόφαση της ΚΕΠ όχι µόνο προκαλεί αρνητικές
αντιαναπτυξιακές συνέπειες στους Ο.Τ.Α. αλλά και όξυνση της κρίσης που µαστίζει τον κλάδο των
εργοληπτών, αποτελώντας «παράπλευρη» απώλεια
της
ασθµαίνουσας προσπάθειας της
Πολιτείας για περιστολή δαπανών.
Ζητούµε την συνέχιση του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» για όλα τα ώριµα έργα που
είχαν ενταχθεί σε αυτό µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009, προς αποκατάσταση της πολυµερούς
αδικίας και προς όφελος της ανάπτυξης του τόπου, ιδίως µάλιστα της περιφέρειας, που, στην
δεδοµένη δυσµενή συγκυρία, αποτελεί ζωτικό ζητούµενο.
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