ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.27615/ΣΜ/λµ

ΑΘΗΝΑ, 18 Ιουλίου 2014
ΠΡΟΣ
∆ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΘΕΜΑ: "Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης" µε το
σύστηµα µελέτη - κατασκευή
ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ'αριθµ. 27419/9-5-2014/ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ
(β) Η υπ'αριθµ. 27582/30-5-2014/ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ
(γ) Η υπ'αριθµ πρωτ. ∆ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 618/30-5-2014 - αριθµ. πρωτ. ΣΑΤΕ
27615/5-6-2014
(δ) Η υπ'αριθµ πρωτ. ∆ΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 622/3-6-2014 - αριθµ. πρωτ. ΣΑΤΕ
27582/5-6-2014

Κύριοι,
Με τις (α) - (β) επιστολές µας, σας επισηµαίναµε ότι:
- ορισµένα ζητήµατα των προδιαγωνιστικών διαδικασιών του εν θέµατι έργου που έχετε
ακολουθήσει, περιόριζαν σηµαντικότατα τον ανταγωνισµό, ενώ
- αναφορικά µε την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν θέµατι έργου υφίσταται
πρόβληµα νοµιµότητας δεδοµένου του γεγονότος ότι δεν έχετε απευθύνει και στον ΣΑΤΕ,
πρόσκληση για την υπόδειξη εκπροσώπων για την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
του εν θέµατι έργου, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν.3669/2008 «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».

Με την (γ) απάντησή σας επιλέγετε - παρά το γεγονός ότι έχετε ακολουθήσει διαδικασίες
που απέχουν της νοµιµότητας - να απαντήσετε γενικά και να αοριστολογήσετε σχετικά µε το
ιστορικό της (µη) χρηµατοδότησης του έργου από το περιφερειακό σκέλος του ΕΣΠΑ στοιχείο που είχατε χρησιµοποιήσει για να λάβετε την έγκριση δηµοπράτησης µε το σύστηµα
µελετοκατασκευή ενός τµήµατος του έργου και όχι ενός έργου προϋπολογισµού
11.390.587,20 ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) που δηµοπρατήσατε στις 3/6/2014- ενώ
επίσης χαρακτηρίζετε άστοχες και εσφαλµένες τις τεκµηριωµένες αιτιάσεις µας, επιλέγοντας
να µην απαντήσετε επί της ουσίας.

Με την (δ) σχετική απάντησή σας, µας ενηµερώνετε ότι :
- έργο προϋπολογισµού 11.390.587,20 € αποτελεί έργο Νοµαρχιακού επιπέδου (!!!) και ως
εκ τούτου η υπάρχουσα στον νοµό εργοληπτική οργάνωση καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό
αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του νοµού και
- ακόµη και εάν ζητούσατε από τον ΣΑΤΕ να προτείνει εκπροσώπους του εσείς θα
µεροληπτούσατε υπέρ των εκπροσώπων της ΠΕΣΕ∆Ε.
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Κύριοι,
- γνωρίζετε άριστα ότι το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ Κρήτης - ήδη από το 2007 µε έδρα
στο Ηράκλειο (Ταγµ. Τζουλάκη 3, Τηλ.: 2810 241 237, Φαξ: 2810 331 264, Ε-mail:
sate_kr@sate.gr) - εκπροσωπώντας περισσότερες από 70 εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες
σηµειώνουν το 85% περίπου του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών των ∆ηµοσίων
Έργων στην Περιφέρεια Κρήτης, αντιπροσωπεύει το σύνολο των εργοληπτικών εταιρειών
που θα µπορούσαν να συµµετάσχουν στην εν θέµατι δηµοπρασία άρα το επιχείρηµά σας
περί αντιπροσωπευτικότητας άλλης εργοληπτικής οργάνωσης είναι σαθρό.
- 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)).

Κατά συνέπεια κάθε άλλος ισχυρισµός περισσεύει.

Ο ΣΑΤΕ εµµένει στις ήδη διατυπωθείσες απόψεις του επί των ακολουθούµενων διαδικασιών.
Ωστόσο, κινούµενος αποκλειστικά και µόνο από σεβασµό προς τις άµεσες ανάγκες του τόπου
και των κατοίκων του Ηρακλείου δεν θα παρακωλύσει την εξέλιξη της διαδικασίας.
Τέλος σας καλούµε στο µέλλον κατά τις προδιαγωνιστικές διαδικασίες να πράττετε τα δέοντα
έτσι ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η νοµιµότητα συγκρότησης Επιτροπών ∆ιαγωνισµού και
ο υγιής ανταγωνισµός.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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