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Κύριε Πρόεδρε,
Κατόπιν γραπτών και προφορικών διαµαρτυριών Επιχειρήσεων – Μελών του Συνδέσµου µας
εξετάσαµε ενδελεχώς τα τεύχη του εν θέµατι διαγωνισµού που δηµοπρατεί ο ΕΣ∆ΑΚ και
διαπιστώσαµε ότι:
• οι απαιτήσεις συµµετοχής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 είναι αυθαίρετες,
φωτογραφικές και δυσανάλογες µε το αντικείµενο του έργου, περιορίζοντας σηµαντικότατα
τον ανταγωνισµό,
• καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί ∆ηµοσίων Έργων αφού ενώ η εν θέµατι δηµοπρασία
αφορά κατά το µεγαλύτερο µέρος έργο, έχει εσφαλµένα επιλεχθεί η δηµοπράτησή του ως
Υπηρεσία.

Κύριε Πρόεδρε,
είναι γνωστό ότι ο τοµέας των ∆ηµοσίων Έργων της Χώρας έχει βιώσει, περισσότερο από
κάθε άλλο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας τις οικονοµικές επιπτώσεις της ύφεσης αφού
οι καθηµερινές πτωχεύσεις επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει περισσότερους από το 65% των
απασχολουµένων εκτός κατασκευαστικού κλάδου, στην ανεργία.
Παράλληλα οι διαβλεπόµενες θεσµικές εξελίξεις στον κλάδο δεν φαίνεται να κατοχυρώνουν
επαρκώς την συσσωρευµένη εµπειρία, δεξιότητα και ικανότητα των εγχώριων τεχνικών
εταιρειών.
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αυτό

το

πλαίσιο

που
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ότι

ο
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των

περιβαλλοντολογικών έργων, αντί να ακολουθήσει και αυτός την απελευθέρωση, οδηγείται
σταδιακά σε ολιγάριθµες εταιρείες σ’ όλη την Ελλάδα, µέσω του αποκλεισµού της
δυνατότητας συµµετοχής των πολλών, ικανών να συµµετάσχουν σε ανάλογα έργα,
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εργοληπτών δηµοσίων έργων. ∆ηλαδή, αντί να επιδιώκεται η συµµετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων, διαγωνιζοµένων, εξασφαλίζεται, µε

φωτογραφικές διατάξεις, ο εκ των

προτέρων αποκλεισµός τους, µε τελικό αποτέλεσµα την µικρή έκπτωση και την διασπάθιση
των περιορισµένων δηµοσιονοµικών πόρων.
Είναι ανεπίτρεπτο ακόµη και σε αυτή την περίοδο της παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης η
διαφάνεια και το δηµόσιο συµφέρον να µην µπορούν να εξασφαλιστούν από τις ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες και να προκρίνονται διαδικασίες που περιορίζουν σηµαντικότατα τον ανταγωνισµό
και κατ' επέκταση βλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον.
Ως εκ τούτου ο ΣΑΤΕ ζητά την µαταίωση του διαγωνισµού και τροποποίηση των όρων
δηµοπράτησής του.
Με τιµή.
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