ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.22548/ΣΜ/λµ

ΑΘΗΝΑ, 10 Ιανουαρίου 2011
ΠΡΟΣ
ΟΣΚ Α.Ε.
Υπόψη ∆/ντος Συµβούλου
κ. Ηρακλή ∆ρούλια

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών ∆ιαγωνισµού»

Αγαπητέ κύριε ∆ρούλια,
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων» η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην περίπτωση έργων συνολικού
προϋπολογισµού άνω του ανώτερου ορίου της δεύτερης τάξης ΜΕΕΠ αποτελείται, µεταξύ
άλλων, και από έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόµενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις
(παράγραφος (δ)).
Παρά την σαφή πρόβλεψη του ως άνω άρθρου διαπιστώνουµε ότι συστηµατικά η ΟΣΚ Α.Ε.
δεν απευθύνεται στον ΣΑΤΕ για την υπόδειξη εκπροσώπων του µε σκοπό την συγκρότηση
των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού, παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσµός µας είναι η
αντιπροσωπευτικότερη Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση Τεχνικών Εταιρειών ΜΕΕΠ
εκπροσωπώντας πανελλαδικά περισσότερες από 850 εργοληπτικές εταιρείες, και ειδικά για
τις τάξεις 2η έως και 6η το 80% των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων του ΥΠΟΜΕ∆Ι.
Αντίθετα, οι προσκλήσεις της ΟΣΚ ΑΕ για υπόδειξη εκπροσώπων απευθύνονται σε άλλους
συλλόγους, των οποίων η αντιπροσωπευτικότητα χαρακτηρίζεται από ελάχιστη έως
µηδενική, στις καλούµενες τάξεις επιχειρήσεων.
Επισηµαίνουµε ότι πέραν του ουσιαστικού ζητήµατος που τίθεται, αφού δεν µπορεί να µην
καλείται η αντιπροσωπευτικότερη εργοληπτική οργάνωση να υποδείξει εκπροσώπους για την
συγκρότηση της εκάστοτε Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τίθενται και ζητήµατα εγκυρότητας αφού
η µη κλήση µας ενέχει κινδύνους ακυρότητας των δηµοπρασιών, ενώ δεν θα πρέπει να
διαφεύγουν και τα ζητήµατα ηθικής τάξης, αφού στις Επιτροπές ∆ιαγωνισµού µετέχει
εκπρόσωπος από µία και µόνο Οργάνωση.
Σε αναµονή της άµεσης έναρξης εφαρµογής της σχετικής διάταξης του Νόµου.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Fidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

