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ΠΡΟΣ
Toν Πρόεδρο και τα Μέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΟΙΝ.:

Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΝΑΚ.:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού
2. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων

ΘΕΜΑ:

Γενικευµένη εφαρµογή κατά παρέκκλιση διαδικασιών δηµοπράτησης
σειράς έργων.

Κυρίες / Κύριοι
Ύστερα από πρωτοβουλίες Μελών µας, πληροφορηθήκαµε ότι κατά το πρόσφατο διάστηµα,
ως Περιφερειακό Συµβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας έχετε επιδοθεί σε λήψη αποφάσεων
έγκρισης δηµοπράτησης σειράς έργων µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση της προκήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 125 παρ. γ του Ν.3669/2008.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην συνεδρίαση της 20ης Μαίου 2015 υπήρξε εισήγηση για τη
λήψη σχετικής απόφασής σας για έργα συνολικού προϋπολογισµού 7,577 εκ. €.
Πάγια θέση του Συνδέσµου µας, που εκπροσωπεί περισσότερες από 900 ελληνικές
εργοληπτικές εταιρείες και θεωρείται ως ο κύριος εκπρόσωπος της εργοληπτικής
επιχειρηµατικότητας στην Χώρα είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται καµµία παρέκκλιση από
τις γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στα δηµόσια έργα.
Την θέση αυτή έχουµε εκφράσει σε σειρά εγγράφων µας, εισηγήσεων και συνεντεύξεων
εκπροσώπων µας, στα οποία τονίζουµε την αναγκαιότητα άρσης οποιωνδήποτε σκιών
αδιαφάνειας στην ανάθεση έργων µε ανάλογες διαδικασίες, ειδικά δε στην δεδοµένη
περίοδο που διανύει η Χώρα µας και η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε φαινόµενα
καταστρατήγησης υφιστάµενων έγκυρων θεσµικών ρυθµίσεων.
Την στιγµή που:
• δηµοπρατείται ελαχιστότατο πλήθος δηµοσίων έργων,
• όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι ετοιµοπόλεµες για να καταθέσουν ανταγωνιστικές
προσφορές σε οποιοδήποτε διαγωνισµό και εάν τους ζητηθεί,
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• εκτελεσµένες εργασίες στο πλαίσιο των ελάχιστων υλοποιούµενων δηµοσίων συµβάσεων
δεν αποπληρώνονται εάν δεν παρέλθει τετράµηνο ή και πεντάµηνο σε ορισµένες
περιπτώσεις,
• ο κλάδος µετρά απώλειες
απασχολούµενους,
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είναι το λιγότερο προκλητικό να επιλέγονται διαδικασίες που ευνοούν συνθήκες συναλλαγής
και αδιαφάνειας - και µάλιστα σε τέτοιο εκτεταµένο βαθµό και γενίκευση - µε τελικό
αποτέλεσµα την κατασπατάληση των περιορισµένων δηµόσιων πόρων.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούµε:
α) να µην εγκρίνετε την εισήγηση 282/18-5-2015 του Α/περιφερειάρχη Υποδοµών και
∆ικτύων ή εφόσον το έχετε ήδη πράξει να ακυρώσετε την σχετική απόφαση και να
δηµοπρατήσετε τις σχετικές δηµοπρασίες µε την τυπική διαδικασία του δηµοσίου έργου.
β) να ακυρώσετε την 88/2015/11-5-2015 ανάλογη απόφασή σας που αφορά 6 έργα της
Π.Ε. Χαλκιδικής συνολικού προϋπολογισµού 1,2 εκ. € και να δηµοπρατήσετε τις σχετικές
δηµοπρασίες µε την τυπική διαδικασία του δηµοσίου έργου.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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