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ΘΕΜΑ: Ακύρωση διαγωνισµού για «ειδικούς όρους»

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Όπως γνωρίζεις η Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου στις 21/10/2011 αποφάσισε να ζητήσει
από την Πολιτεία την πλήρη κατάργηση των «ειδικών» τρόπων ανάθεσης έργων, δηλαδή:
−
−

την πλήρη κατάργηση των ειδικών όρων.
την πλήρη κατάργηση του συστήµατος µελέτης κατασκευής.

Μετά από συζήτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εφαρµογή των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω αίτηµα έχει ήδη κοινοποιηθεί:
−

Στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (To από 3-11-2011 ∆ελτίο Τύπου ΣΑΤΕ)

−

Στο αρµόδιο Υπουργείο (Η υπ’αριθµ. 24145/25-11-2011 επιστολή του ΣΑΤΕ)

−

Στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπ. Υ.ΜΕ.∆Ι. (Η από 22.11.2011 συνάντηση του
Προεδρείου του ΣΑΤΕ µε τον νέο Υπουργό ΥΜΕ∆Ι)

−

Στo Σ∆Ε/Τµήµα Κατασκευών (Η υπ’αριθµ. 24146/25.11.2011 επιστολή του ΣΑΤΕ)

−

Σε όλες τις Περιφέρειες και ∆ήµους της επικράτειας, δια µέσου των Συλλογικών
τους Οργάνων.

Από ‘κει και πέρα ο ΣΑΤΕ δεν έχει την δυνατότητα, ούτε το εκ του νόµου δικαίωµα, να
προβαίνει σε ενστάσεις-προσφυγές για κάθε έργο από τα εκατοντάδες που δηµοπρατούνται ή
ανατίθενται ετησίως µε τις παραπάνω µεθόδους.

Σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. προσβάλλονται µε ατοµικές ενέργειες µελών του
∆.Σ. – εφ’ όσον είναι δυνατόν για τεχνικούς λόγους – οι περιπτώσεις που κραυγαλέα
κρίνονται αντίθετες ακόµα και µε την ισχύουσα νοµοθεσία (π.χ. παράνοµοι και
φωτογραφικοί όροι, µη τήρηση των νόµιµων διαδικασιών για τη δηµοπράτηση µε το
σύστηµα «µελέτη – κατασκευή», παράνοµες απευθείας αναθέσεις, ελλιπή τεύχη ή µη
διάθεση τευχών κλπ), όπως π.χ. έγινε για τις περιπτώσεις των 26 µελετοκατασκευών
βρεφονηπιακών σταθµών στην Αττική, τις 45 παράνοµες απευθείας αναθέσεις της Εγνατία
Οδός Α.Ε., κ.α.
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Παράλληλα µε τις ανωτέρω ενέργειες, και έως ότου γίνει αποδεκτό από το ΥΠΥΜΕ∆Ι το
αίτηµα της Γενικής µας Συνέλευσης περί πλήρους κατάργησης της προσθήκης ειδικών όρων,
επισηµαίνουµε ότι µε την πληροφόρηση που ο ΣΑΤΕ παρέχει από την ιστοσελίδα του (και
νοµίζουµε ότι είναι η µοναδική εργοληπτική οργάνωση που ασχολείται σχετικά) τα Μέλη µας
έχουν την δυνατότητα, µόλις εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης προσθήκης ειδικών όρων,
αφενός έγκαιρης προετοιµασίας και αναζήτησης πιθανών συνεργασιών, αφετέρου άµεσης
δικαστικής προσφυγής για την ακύρωση των αποφάσεων σε περίπτωση που θεωρούν ότι
κακώς το Σ∆Ε/Τµ. Κατασκευών ενέκρινε τη προσθήκη ειδικών όρων.
Συγκεκριµένα, για τις περιπτώσεις που µας γνωστοποιήσατε αναφέρουµε ότι:
α) Για τον ΧΥΤΑ Αλµωπίας, έχει γίνει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα µας από τις
6/5/2011, στα πλαίσια της ανάρτησης του πίνακα έγκρισης ειδικών όρων που µας είχε
χορηγήσει το ΥΠΥΜΕ∆Ι.
β) Για τον ΧΤΑ Κιλκίς, οι ειδικοί όροι αναρτήθηκαν στις 12/9/2011 στο ∆ιαύγεια αλλά και
στην σχετική ενότητας της ιστοσελίδας µας στις 26/10/2011.
Εννοείται ότι σε οποιεσδήποτε ενέργειες Συναδέλφου κατά παράνοµων δηµοπρατήσεων ο
ΣΑΤΕ είναι πάντα αλληλέγγυος.
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