ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 96 -ΑΘΗΝΑ 11526
ΤΗΛ

: 6912416

FAX 210-6914228

ΑΘΗΝΑ, 06.01.2014
ΠΡΟΣ
ET.A.∆. ΑΕ
∆/νση Τεχν.Υπηρεσιών
Fax 210-3339595
Κοινοποίηση
Ως πίνακας διανοµής
ΘΕΜΑ: Παραβιάσεις της νοµοθεσίας κατά τον διαγωνισµό του έργου «ΑΡΣΗ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΣΤΟ
ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Σχετ : Η από 03/01/2014 απάντηση της ∆.Τ.Υ. της ΕΤ.Α.∆. ΑΕ
Ως υπεύθυνος του γραφείου καταγγελιών του ΣΑΤΕ λαµβάνω τη πρωτοβουλία να σας
απαντήσω άµεσα στην παραπάνω σχετική επιστολή σας προς τον ΣΑΤΕ .
1.
Ξεκινάω από την εξοργιστική τελευταία παράγραφο της επιστολής σας και σας απαντώ
ευθέως: Ναι, Θεωρώ αυτονόητο ότι όταν υπηρεσίες σαν και τη δική σας ενεργούν χωρίς
να λαβαίνουν υπόψη τη νοµοθεσία και αυθαιρετούν, πρέπει να αποκλείονται από τη
κοινοτική αλλά και κάθε κρατική χρηµατοδότηση και τα έργα τους να τα εκτελούν οι
υπηρεσίες που σέβονται το Νόµο.
2.

Αναφέρετε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία διαδικασίες όταν:
α) Χρησιµοποιείτε (και αυτό επιλεκτικά) την µη ισχύουσα σειρά προτύπων τευχών
διακήρυξης, καθώς από 02.12.2013 , δηλαδή κατά την επαναδηµοπρατηση του έργου
σας (όπως θα φανεί κατωτέρω ) στις 18/12/2013 θα έπρεπε να χρησιµοποιήσετε το
πρότυπο τεύχος Β που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2897 /15-11-2013.
Μόνο από αυτόν λόγο ο διαγωνισµός σας είναι άκυρος
β) Τα πρότυπα τεύχη απαιτούν , οι δηµοπρασίες να διεξάγονται ήµερα Τρίτη και τα
τεύχη να δίνονται έως την προηγουµένη Πέµπτη, κάτι το οποίο το αγνοείτε και
επινοείτε δικούς σας κανόνες δηµοσιότητας και χρονικού περιθωρίου λήψης τευχών.
γ) ∆εν υπάρχει η έννοια παράτασης στην διενέργεια ενός διαγωνισµού , παρά µόνο
αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία τη προκαθορισµένη
ηµεροµηνία. Τότε όµως δεν απαιτείται η επανέκδοση των εγγυητικών όπως εσείς
απαιτήσατε. Εσείς τον επαναπροκηρύξατε λόγω ελλιπούς δηµοσίευσης.
∆) Έχετε καλέσει εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων όπως απαιτείται στους
διαγωνισµούς? Έχει προκύψει η επιτροπή διαγωνισµού από διαδικασία κλήρωσης
όπως απαιτείται από τη νοµοθεσία?

3.

Μήπως αναγκαστήκατε να δώσετε παράταση, καθώς δεν είχατε δηµοσιεύσει, από ότι
προκύπτει από έρευνα στο διαδίκτυο, την προκήρυξη στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης

(τεύχος ∆∆Σ) , ενώ από ότι αντιλαµβάνοµαι η δηµοσίευση της παράτασης είναι η 1η
φορά που δηµοσιεύσατε ποτέ κάτι στο τεύχος ∆∆Σ!
Συνεπώς, χωρίς δηµοσίευση στο τεύχος ∆∆Σ ο αρχικός διαγωνισµός
απλώς δεν
υπήρξε και η παράταση είναι ουσιαστικά η ορθή επαναπροκήρυξη του, µε χρονικό
περιθώριο λήψης τευχών µόλις 7 ηµέρες (από 20/12 έως 27/12) !
4.

∆εν απαντάτε στο ερώτηµα γιατί όλα τα τεύχη δεν είναι ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα
σας , ώστε να είναι εύκολα και άµεσα προσβάσιµα από όλους

5.

Ως θετικό της σχετικής αλληλογραφίας είναι ότι µε βοηθήσατε να βρω το σχόλιο
που θα καταθέσω άµεσα στη διαβούλευση του Υπ. Ανταγωνιστικότητας για τη
διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων
έργων,
προµηθειών
και
υπηρεσιών
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=4643 και θα είναι πάνω στο άρθρο 195 περί
καταργούµενων διατάξεων
« …. Πολύ σωστά καταργείτε τις παρεκκλίσεις ∆ΕΚΟ & ΟΤΑ.
Ορθά καταργείτε τα «καπετανάτα» ∆ΕΠΑ, ∆ΕΠΑΝΟΜ, ΕΥ∆ΑΠ , ΕΛΤΑ , ΕΑΧΑ ,ΟΤΑ κλπ.
Ξεχάσατε όµως να καταργήσετε και τα «αρµατολίκια» όπως α) ΕΤΑ∆ ΑΕ, β) ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤ/ΚΗ δ) ΟΛΠ ε) ΕΡΓΟΣΕ & ΟΣΕ στ) ΛΑΡΚΟ ζ) ΑΜΕΤΡΟ ΑΕ η) ∆ΕΗ ΑΕ κλπ»

6.

γ)

Τέλος , αιτούµαι όπως αναρτήσετε άµεσα τα αποτελέσµατα όλων των διαγωνισµών
σας στην ιστοσελίδα σας , καθώς όπως διαπιστώθηκε επίσης από σχετική έρευνα στο
διαδίκτυο η εταιρεία σας έχει αυτοεξαιρεθεί από την βάσανο του «∆ιαύγεια» , παρότι
επικαλείται τη ∆ιαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων.
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