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ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΑΝΑΚ.: 1. Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ∆Ι
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΕΣΠΑ
5. Γραφείο Προέδρου ΕΑΑ∆ΗΣΥ

ΘΕΜΑ: "Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη"

Κύριοι
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 626/20-11-2015 έχει προκηρυχθεί µε το σύστηµα της
µελετοκατασκευής για τις 29/12/2015 το εν θέµατι έργο προϋπολογισµού 4.800.000,00€
πλέον ΦΠΑ, ενώ γνωρίζετε ότι η κατασκευή αντλιοστασίων δεν περιλαµβάνεται στους
τύπους έργων που έχει εγκρίνει από τις 6-9-2013 µε την υπ' αριθµ. ∆17γ/256/7/ΦΝ433.5
(ΦΕΚΒ 2261/11-9-2013) απόφασή του ο Υπουργός ΥΜΕ∆Ι.
Προκειµένου να υπάρξει νοµική κάλυψη δηµοπράτησης του έργου µε το σύστηµα
µελετοκατασκευής επικαλείστε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που στηρίζεται στην από
30.6.2009 θετική, κατά πλειοψηφία, εισήγηση του Σ∆Ε (Αρ. Συνεδρίασης: 23 / Αριθµός
Γνωµοδότησης: 31), δηλαδή, ξεθάβετε µία Υπουργική Απόφαση που έχει υπογραφεί προ έξι
και πλέον ετών (!!!) ώστε να µπορέσετε να δηµοπρατήσετε το έργο µε µελετοκατασκευή και
όχι ως τυπικό δηµόσιο έργο.
Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι το διάστηµα των έξι ετών ήταν επαρκέστατο προκειµένου, εάν το
έργο ήταν πραγµατικά αναγκαίο να εκτελεστεί, να είχαν αναληφθεί οι σχετικές ενέργειες για
την εκπόνηση της απαιτούµενης µελέτης - αφού οι προµελέτες υπάρχουν εδώ και πολλά
χρόνια - ώστε το έργο να δηµοπρατηθεί ως τυπικό δηµόσιο έργο και όχι µε το ύποπτο
σύστηµα της µελετοκατασκευής.
Επιπλέον επιλέξατε ως ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 29.12.2015 δηλαδή δύο ηµέρες πριν
λήξει η ισχύς των ανάλογων Υπουργικών Αποφάσεων, πρόβλεψη που είχε γίνει µε το άρθρο
89 του Ν.4313/2014, και η οποία, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του τότε Υπουργού, αφορούσε
ΜΟΝΟ το έργο Υποθαλάσσιος Αγωγός Αίγινας.
∆εδοµένου ότι ο Σύνδεσµός µας έχει εντοπίσει και στο παρελθόν παρόµοιες
ύποπτες περιπτώσεις δηµοπράτησης µελετοκατασκευών, οι εγκρίσεις των οποίων
έρχονταν από το πολύ µακρινό παρελθόν, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα
ουσιαστικά ανίσχυρες, εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας και ζητούµε την
άµεση ακύρωση της εν θέµατι δηµοπράτησης του έργου.
Με τιµή
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Fidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

