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Θέµα:

Ενηµέρωση Μελών ΣΑΤΕ για τις ενέργειες του Συνδέσµου σχετικά µε
το Μικτό Σύστηµα – Αποκατάσταση νοµιµότητας

Συνάδελφοι,
Ο Σύνδεσµός µας στο πλαίσιο της πάγιας θέσης του για αποκατάσταση της νοµιµότητας και
της διαφάνειας στα δηµόσια έργα έχει προχωρήσει ήδη από το φθινόπωρο του 2011 στην
καταγγελία του συστήµατος δηµοπράτησης δηµοσίων έργων µε συνδυασµό συστηµάτων
δηµοπράτησης, (µικτό σύστηµα) ως µη σύννοµου.
Συνοπτικά σας παραπέµπουµε στα (α), (β) και (γ) σχετικά έγγραφά µας (διαθέσιµα στην
ιστοσελίδα µας), τα οποία αφορούν σε µη σύννοµες δηµοπρασίες έργων που ο Σύνδεσµός
µας ανακάλυψε µέσω της διασταύρωσης των συλλεγόµενων αποφάσεων του Σ∆Ε/Τµ.Κ. και
των δεδοµένων του ∆ιαύγεια από τις Υπηρεσίες του Συνδέσµου, ενώ σε εκτέλεση σχετικών
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου µας, κατατέθηκαν ή
υποστηρίχθηκαν και σχετικές προδικαστικές προσφυγές (βλ. σχετικά (α)’, (β)’ και (γ)’).
Η προφανής απάντηση των καθ’ ύλην αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών ήταν ότι η διαδικασία
του µικτού συστήµατος σε αυτά τα έργα είναι ξεκάθαρα παράνοµη (σχετικά (α)’’, (β)’’ και
(γ)’’, διαθέσιµα στην ιστοσελίδα µας).
Παρόλα αυτά και επειδή οι περιφερειακές υπηρεσίες κώφευαν στις επισηµάνσεις των
αρµόδιων κρατικών φορέων συνεχίζοντας τις καταφανέστατα παράνοµες διαδικασίες τους,
οχυρωµένοι πίσω από αυθαίρετες ερµηνείες του νόµου, ο ΣΑΤΕ, κλιµακώνοντας τις ενέργειές
του, προχώρησε– σε συνέχεια του (δ) σχετικού (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας) - σε επαφές
µε τους εκπροσώπους των αρµόδιων υπουργείων ΥΠΕΚΑ και ΥΜΕ∆Ι από τις οποίες προέκυψε
ότι:
√

επανεπιβεβαιώθηκε ότι τόσο το ΥΠΕΚΑ όσο και το ΥΜΕ∆Ι θεωρούν το µικτό σύστηµα
δηµοπράτησης αδιαφανές και αµφίβολης τουλάχιστον νοµιµότητας,

√

υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του ΥΠΕΚΑ και του ΥΜΕ∆Ι ότι δηµοπρατήσεις έργων µε
αυτό το σύστηµα πρέπει να αποφεύγονται,

√

υπάρχει δυνατότητα, χρονική και θεσµική, νόµιµης επαναδηµοπράτησης των εν λόγω
έργων µε σύννοµο τρόπο (αν και ο χρόνος πιέζει υπερβολικά και υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος να απενταχθούν),

√

πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων είναι η θεσµική απαγόρευση της
συγκεκριµένης εφαρµογής του µικτού συστήµατος µε τροποποίηση της παραγράφου
8 του άρθρου 8 του Κ∆Ε ν. 3669/2008, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Ο ΣΑΤΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να µην δηµοπρατηθεί και σειρά άλλων ανάλογων
έργων, τα στοιχεία των οποίων οι Υπηρεσίες του Συνδέσµου ήδη συλλέγουν.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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Σχετική αλληλογραφία
(α) Το υπ’αριθµ. 23953/17-10-2011 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας µε θέµα «Ε.Ε.Λ. ∆ήµου Ασκιού Νοµού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά
δίκτυα οικισµών Γαλατίνης, Ερατύρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ. ∆ήµου Ασκιού»
(α)’ Προδικαστική προσφυγή προς την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας της υπό σύσταση
κοινοπραξίας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
(α)’’ Το υπ’αριθµ. 877/4-8-2011 έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε/Τ.Κ µε θέµα
«∆ηµοπράτηση έργων µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει «µελέτηκατασκευή».
(β) Το υπ’αριθµ. 24661/26-3-2012 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα
«Κατασκευή ∆ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισµού Λυµάτων
∆ήµου Σπετσών»
(β)’ Προδικαστική προσφυγή προς την Περιφέρεια Αττικής της ΕΚΤΕΡ ΑΕ
(β)’’ Το υπ’αριθµ. Κ/126/3-4-2012/έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων µε
θέµα «∆ηµοπράτηση έργου µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει «µελέτηκατασκευή».
(γ) Το υπ’αριθµ. 24807/27-4-2012 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Ήλιδας µε θέµα
«Συλλογή Μεταφορά και Επεξεργασία Λυµάτων οικισµών ∆ήµου Ήλιδας στην
Ε.Ε.Λ.
Αµαλιάδας»
(γ)’ Προδικαστική προσφυγή προς τον ∆ήµο Ήλιδας της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και
Προδικαστική προσφυγή προς τον ∆ήµο Ήλιδας της υπό σύσταση κοινοπραξίας ΣΤΑΘΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ – ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ
(γ)’’ Το υπ’αριθµ. Κ/204/9-5-2012 έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε/Τ.Κ µε θέµα
«∆ηµοπράτηση έργου µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει «µελέτηκατασκευή».
(δ) Το υπ‘αριθµ. 24940/30-5-2012 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς ΠΕΚΑ και
ΥΜΕ∆Ι
(ε) Το υπ‘αριθµ. 24979/11-6-2012 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη, Ειδικό γραµµατέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ
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