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ΘΕΑΛΙΚΗ ΑΣΕ           ΕΠΕΙΓΟΝ 

Ρηδαξείνπ 8,       

Υαιάλδξη, 152 32.     Αζήλα 18/4/2011 

       Αξ. πξση. 9555 

 

Πξνο ηηο    

Εξγνιεπηηθέο Οξγαλψζεηο : 

1. ΠΕΔΜΕΔΕ 

2. ΠΕΔΜΗΕΔΕ 

3. ΠΕΕΔΕ 

4. ΑΣΕ 

5. ΣΕΑΣ 

 

 

Θέμα : Ενημέρωζη Εργοληπηικών Επιτειρήζεων - μελών ζας για μη 

ζσμμεηοτή ζηον διαγωνιζμό ηης 5/5/2011 για ηο έργο «Καηαζκεσή Ε.Ο. 

Αμθιζζας – Λιδωρικίοσ» (προϋπολ. 17.500.000,00 €). 

 

 

Αμηφηηκνη Κχξηνη, 

 

Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

χκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά ζαο, αιιά θαη ηνλ Καλοληζκό Λεηηοσργίας ηες 

σληοληζηηθής Επηηροπής Εργοιεπηηθώλ Οργαλώζεφλ (.Ε.Ε.Ο.), κεηαμχ 

ησλ ζθνπψλ ησλ πλδέζκσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε από θοηλού αληηκεηώπηζε 

ηφλ επεηγόληφλ θαη ζοβαρώλ ζεκάηφλ θαη προβιεκάηφλ ποσ 

αληηκεηφπίδοσλ οη Εργοιεπηηθές Οργαλώζεης θαη ηα κέιε ηοσς. 

 

 Η εηαηξία καο αληηκεησπίδεη απφ πεληαεηίαο πεξίπνπ έλα αδσζώπεηο 

παραβαηηθό δηφγκό απφ Τπεξεζηαθνχο θαη κε παξάγνληεο. 

 Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ δησγκνχ ήηαλ : ε θαηαζηξνθή ηεζζάξσλ 

Αλσλχκσλ Σερληθψλ Εηαηξηψλ (Θεζζαιηθή ΑΣΕ, Θεκειίσζε ΑΕ, 

Γεσηερληθή Δξπάο ΑΕ, ΕΞΕΡ ΑΕ) θαζψο θαη πέληε (5) νηθνγελεηψλ 

ζπγγελψλ πξψηνπ βαζκνχ, πνπ ηα θπζηθά ηνπο πξφζσπα απνηεινχζαλ 

ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ αλσηέξσ νκίινπ εηαηξηψλ θαη αξηζκνχλ νθηψ (8) 

κέιε κεραληθψλ ΑΕΙ. 

 Σα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη αθνξνχλ φια ηα κέιε ησλ πλδέζκσλ 

ζαο. 

 Οη αλσηέξσ θαηαζηξαθείζεο ηερληθέο εηαηξίεο θαη ηα ζηειέρε απηψλ 

απνηεινχζαλ, θαηά δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο κέιε φισλ ησλ 

πλδέζκσλ ζαο, θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο 

Οξγαλψζεηο ζαο. 
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ΙΙ. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νθείινπκε λα ζαο ελεκεξψζνπκε ζπληφκσο γηα 

ηα ζέκαηα πνπ αληηκεηψπηζε θαη αληηκεησπίδεη ε εηαηξία κε ηηο Σετληθές 

Τπερεζίες ηες Περηθέρεηας ηερεάς Ειιάδας. 

Η πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ μεθίλεζε πξν πεληαεηίαο 

πεξίπνπ, δελ έρεη έλλνηα λα αλαιπζεί, εμ’ άιινπ νη Πξφεδξνη ηνπιάρηζηνλ, ησλ 

Εξγνιεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ γλσξίδνπλ ζρεηηθά. 

Πεξηιεπηηθά αλαθέξνπκε φηη ζην έξγν : «Καηαζθεπή Ε.Ο. Ακθίζζεο – 

Ληδσξηθίνπ (απφ Αγία Επζπκία έσο δηαζηαχξσζε κε λέεο Φπιαθέο)», 

αλαθεξπρζήθακε Αλάδνρνη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005. 

Μεηά απφ εηδηθέο πξνζθιήζεηο, πνηληθέο ξήηξεο, εθπηψζεηο θιπ., νη 

νπνίεο αθπξψζεθαλ απφ πξντζηάκελεο αξρέο, ιφγσ ειιείςεσλ ηεο κειέηεο θαη 

κε σξηκφηεηαο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ηειηθά ε Τπεξεζία κεζνχληνο ηνπ 

ρεηκψλα ηνπ 2009 (Ιαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο) καο θήξπμε έθπησηνπο. 

Η αλσηέξσ έθπησζε κεηά απφ αίηεζε ζεξαπείαο άξζεθε απφ ην 

ΤΠΟΜΕΔΙ ηελ 29/7/2010. ην κεζνδηάζηεκα, ππήξμαλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

αλαζηνιψλ αιιεζπγθξνπφκελεο. 

Η άξζε ηεο έθπησζεο έιαβε ρψξα, κεηά απφ δηαπίζησζε πξαγκαηηθψλ 

θαη αληηθεηκεληθψλ γεγνλφησλ (βξνρνπηψζεηο, απεξγίεο θιπ.) δειαδή 

αδσλακία σιοποίεζες ηες εηδηθής πρόζθιεζες τφρίς σπαηηηόηεηα ηοσ 

Αλαδότοσ. 

 

Σελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ ΤΠΟΜΕΔΙ : 

 Σελ θάλακε δεθηή θαη 

 Απνζχξακε ηελ πξνζθπγή καο ζην Εθεηείν, 

           φπσο ν λφκνο νξίδεη. 

 

Καηφπηλ ζπζθέςεσλ, δηαβνπιεχζεσλ θαη Τπνδείμεσλ Τπεξεζηαθψλ θαη 

πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, γηα ηελ απεκπινθή ηνπ έξγνπ, ππνβάιακε αίηεζε 

δηάιπζεο. 

Η αίηεζε δηάιπζεο δελ έγηλε απζεκεξφλ (ζρεδφλ) δεθηή απφ ηελ 

Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

ηε ζπλέρεηα ε Δ/ζα Τπεξεζία δελ απνδέρεηαη πιήξσο (!) ηελ απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ θαη παξαιακβάλεη ην έξγν σο έθπησην. 

 

Παξά ηα παξαπάλσ πξνβαίλεη ζε ιήςε θαη θνηλνπνίεζε δχν 

απνθάζεσλ (άξζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο έθπησζεο) ήηνη : 

 

 ΄Αξζε ηζρχνο επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ (29/12/2010) 

 ΄Αξζε ηζρχνο θαηάπησζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (29/12/2010) 

 

Ελ ηνχηνηο φκσο κέρξη ζήκεξα δελ επηζηξέθεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

χςνπο (4.000.000,00 €) πεξίπνπ, νχηε ηκήκα απηψλ. 

Η ζπλέρηζε εμηζηφξηζεο  ηεο εκπινθήο ηνπ έξγνπ ππεξθαιχπηεη ηελ 

γξαθεηνθξαηηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ Κάθθα «Δίθε». 
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Παξά ην γεγνλφο φηη πξνεηδνπνηήζακε ηελ Τπεξεζία λα κε πξνβεί ζε 

Δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ πξηλ εθθαζαξηζηεί ε πξνεγνχκελε ζχκβαζε, απηή : 

 

 Αλαζέηεη ην έξγν ζηνλ ηξίην κεηνδφηε. Η αλάζεζε απηή αθπξψζεθε απφ 

ην Ειεγθηηθφ πλέδξην. 

 Πξνζπαζεί λα δεκνπξαηήζεη ην έξγν κε αδηαθαλήο δηαδηθαζία 

(πξνζθιήζεηο) θαη απνζχξεη ην αίηεκα ηεο κέζα ζην πκβνχιην 

Δεκνζίσλ Εξγσλ (.Δ.Ε.), αθνχ δηαπίζησζε φηη απηφ ήηαλ θαη 

παραβαηηθό θαη ζηερούκελο ήζοσς. 

 Δεκνπξαηεί κηθξφ εκηηειέο ηκήκα ηνπ έξγνπ (300.000,00 €), πνπ ην 

ζεσξνχζε φηη έρεη επηθηλδπλφηεηα θαη γηα ην νπνίν αρλήζεθε έγγραθα 

λα ηο οιοθιερώζοσκε εκείς φηαλ ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο. 

(πξνζεζκίεο, πηζηψζεηο, αδεηνδνηήζεηο θιπ.). 

 Πξνζθεχγνπκε ηππηθά θαηά ηεο αλσηέξσ δεκνπξάηεζεο θαη 

δειψλνπκε φηη : 

Δελ ζα πξνβνχκε ζε αζθαιηζηηθά κέηξα αλαζηνιήο, ιόγφ ηοσ 

θοηλφληθού ταραθηήρα ηοσ σπόυε έργοσ θαη φηη είκαζηε ζηελ δηάζεζε 

λα βνεζήζνπκε αλ καο δεηεζεί. Παξάιιεια δεηάκε λα ιάβνπλ ππφςε ηηο 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ αθήζακε επί ηφπνπ (θαη’ απηνχο απνμέλσζε 

καο) θαη εηδηθφηεξα ελζσκάησζε ησλ  πξντφλησλ θαη πιηθψλ επί ηφπνπ, 

θαηά ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ φπσο ε ζχκβαζε καο 

πξνέβιεπε. 

 

 

ΙΙΙ. ΝΕΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

Παξ’ φια ηα παξαπάλσ ε Τπεξεζία πξνέβε εηζηζειηθά (!) ζε 

δεκνπξάηεζε ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ (17.500.000,00 €), ρσξίο λα ιάβεη ππφςε 

ηελ αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε ζην έξγν θαη εηδηθφηεξα : πιηθά επί ηνπ ηφπνπ, 

εγθαηαζηάζεηο, πξντφληα πξνο ζξαχζε παξαγσγήο αδξαλψλ θιπ. θαη κέρξη 

πξφηηλνο ηα αγλννχζε παληειψο. 

Η αλσηέξσ θαηάζηαζε ελέρεη νηθνλνκηθά, ζπκβαηηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

΄Ηηαλ επφκελν λα πξνβνχκε ζηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα πξνάζπηζε : 

 

 Σνπ έξγνπ 

 Σνπ πεξηβάιινληνο 

 Σνπ λένπ Αλαδφρνπ 

 Σσλ ζπκθεξφλησλ καο θιπ. 

 

Δπζηπρψο νπδέλ έπξαμε ε Τπεξεζία, ηνπλαληίνλ κφιηο πξφζθαηα 

ιάβακε απφθαζε ηεο 7/4/2011 (παξαιεθζείζα κε θαμ 14/4/2011), φηη ηα πιηθά 

επί ηφπνπ καο αλήθνπλ αθφκα θαη απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ έξγν (θπηηθά, 

εθβξαρηζκνί, θιπ.) θαη πξνβιεπφηαλ λα ελζσκαησζνχλ ζ’ απηφ βάζεη ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 
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Γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη ε Τπεξεζία ζηελ χπαξμε απηψλ, ηα νπνία 

νχηε ε επηηξνπή παξαιαβήο ηα εληφπηζε θαηά ηνλ (δήζελ) ζπνξαδηθφ έιεγρν 

(!) θαη παξά ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο. 

Εηζη θαηαζηξαηεγεί παζηθαλψο  ηηο παξαγξάθνπο 10 & 11 ηνπ άξζξνπ 

37 ηνπ Ν.3669/08 (Κσδηθνπνίεζε), νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ζνβαξέο θπξψζεηο 

απφ ηπρφλ εκπνξία εμσξπζζνκέλσλ πιηθψλ απφ δεκφζηα έξγα, άρα κας 

προηρέπεη ζε παραλοκία, θαζσζηερεκέλα όκφς. 

Πέξαλ απηνχ ε ππφςε απφθαζε εθδηθάδεη θαη απνξξίπηεη έλζηαζε καο 

ε νπνία ήδε είρε απνξξηθζεί απηνδίθαηα, ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ δηκήλνπ. 

ηε ζπλέρεηα απνξξίπηεη πξνδηθαζηηθή καο πξνζθπγή (15/4/2011), 

βαζηδφκελε ζε αλαθξηβή ζηνηρεία, ηφζν ζε φηη αθνξά ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 

φζν θαη ζηελ εθθαζάξηζε ηεο δηθήο καο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά 

ηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δε, ζηηο αλσηέξσ δχν απνθάζεηο είλαη φηη : δηαθσλεί 

κε ηελ γλψκε ηνπ .Δ.Ε. επί εθδηθάζεσο αηηήζεσο ζεξαπείαο (5/4/2011), ε 

νπνία  παξά ην γεγνλφο φηη είλαη απνξξηπηηθή (!!!) θαη θαιχπηεη πιήξσο ηελ 

Δ/ζα Τπεξεζία, απηή πξνβάιιεη άιινπο ιφγνπο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα (κεηά 

ηε γλψκε ηνπ .Δ.Ε.). 

Σν ζέκα αθνξνχζε ηο έγθαηρο ή κε ηεο έγθξηζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ 

ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε έθπησζεο, γηα ην νπνίν : 

 

 Σν .Δ.Ε. απνξξίπηεη ηππηθά ηελ αίηεζε ζεξαπείαο γηαηί θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο γελλεζηνπξγνχο αηηίαο, ε Αλάδνρνο δελ ήηαλ 

έθπησηε (άξα δελ ηζρχεη ν κήλαο). 

 Η Τπεξεζία εκκέλεη ζην γεγνλφο φηη δελ ηζρχεη ε πξνζεζκία ηνπ κελφο 

γηα επηζηξνθή ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ αιιά εύιογος τρόλος (!). 

 Αλ θαη δελ καο ρνξεγήζεθε αθφκα ε γλσκνδφηεζε, ε Τπεξεζία 

γλψξηδε ηηο ζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δεκνζίσλ Εξγσλ 

(.Δ.Ε.) αθνχ ηξεηο εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο παξίζηαλην ζηελ 

εθδίθαζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο (5/4/2011) ζην .Δ.Ε.(θ.θ. ηιενχλεο, 

Επηζθφπνπ, Μαηζαηάθε), θαζψο επίζεο θαη εθπξφζσπνη καο. 

 

 

ΙV. ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην αλσηέξσ ζχληνκν ηζηνξηθφ, ην ζέκα είλαη 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζίγνληαη ζνβαξά ζεζκηθά ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θφζκνπ, ζηελ «νπζία ηίζεηαη βφκβα» ζην ζεζκφ ηνπ 

.Δ.Ε. θαη ησλ ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ επί αηηήζεσλ 

ζεξαπείαο. 

 

Γηα όια ηα αλφηέρφ παραθαιούκε : 

 

i) Nα πξνβείηε ζηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο πξνο ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα αλαζηνιή ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 5/5/2011. 
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ii) Nα ελεκεξψζεηε ηα κέιε ζαο, αλ δελ επηηεπρζεί ην αλσηέξσ, λα απέρνπλ 

απφ ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ηελ 5/5/2011 γηα ηελ απνθπγή 

εκπινθήο ηνπο, ζε κηα πεξηπέηεηα πνπ δελ είλαη ππεχζπλνη, αιιά ζα θαηαζηνχλ 

ππεχζπλνη, αλ αλαδεηρζνχλ Αλάδνρνη (γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο παιαηάο 

ζχκβαζεο). 

 

 Η αλσηέξσ απνρή πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο απφθαζεο ηεο 

(.Ε.Ε.Ο.) πνπ ζα ιεθζεί ζηηο 4/5/2011 γηα ζπλέρηζε ή κε ηεο απεξγίαο. 

 

 Επηβάιιεηαη λα αληηδξάζνπλ ηφζν νη Εξγνιεπηηθέο Οξγαλψζεηο, φζν 

θαη ηα κέιε απηήο, ζε ηέηνηεο κεζνδεχζεηο θαη απζαηξεζίεο, νη νπνίεο ζήκερα 

κπνξεί λα αθνξνχλ κηα ηεηξάδα ήδε θαηεζηξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά 

αύρηο ζα θησπήζοσλ θαη ηε πόρηα ηοσς. 

 

 Εμ’ άιινπ θαη αλεμαξηήηνπ εθβάζεσο ηεο πξνζθπγήο καο ζε 

αζθαιηζηηθά κέηξα, ην Ειεγθηηθό σλέδρηο είλαη ακθίβνιν αλ ζα επηηξέςεη 

ηελ αλάζεζε, αθνχ παξεκθεξήο πξνζπάζεηα ηεο Τπεξεζίαο, ζην παξειζφλ 

απεξξίθζε απφ απηφ, επεηδή εθθξεκνχζαλ δηαθσλίεο θαη πξνζθπγέο κε ηελ 

Αλάδνρν ηεο παιαηάο ζχκβαζεο. 

 

 Σέινο δε, πέξαλ ησλ φπνησλ εκπινθψλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν λένο 

Αλάδνρνο, κε ηελ εηαηξία καο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα απηήο, αθνχ δελ έρνπλ 

δηεπζεηεζεί ζνβαξά ζέκαηα φπσο : εζηθά, νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά ηεο 

δηθήο καο ζχκβαζεο, είλαη θαη αληηδεοληοιογηθό νη παξαβαηνχληεο Δεκφζηνη 

Λεηηνπξγνί λα βξίζθνπλ εσήθοα ώηα γηα θάιπςε ησλ παξαβαηηθψλ ηνπο 

ζπκπεξηθνξψλ. 

ηνηρεία επηβεβαίσζεο ησλ αλσηέξσ ζηελ δηάζεζε ζαο. 

 

          Με ηηκή, 

 

 

     

     Μελέιανο Κσλζηαληάθνο 

     Επίηηκνο Γελ. Δ/ληήο ΤΠΕΥΩΔΕ 

 

 

 

 
 


