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2. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
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ΘΕΜΑ:

Κατ΄ εξακολούθηση αναθέσεις µετά από Πρόχειρους
∆ιαγωνισµούς - Εξέταση ζητηµάτων νοµιµότητας.

Μειοδοτικούς

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις - Μέλη µας, µας ενηµέρωσαν σχετικά µε τα ακόλουθα:
α) Συστηµατικά τα τελευταία 3 έτη το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης επιλέγει ως
διαγωνιστική διαδικασία αυτήν των Πρόχειρων Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών, προκειµένου να
αναθέσει έργα εκτέλεσης εργασιών.
β) Όλους τους πρόχειρους διαγωνισµούς το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης τους
ανακοινώνει ηµέρα Παρασκευή σε εφηµερίδα τοπική και η Τρίτη είναι η τελευταία µέρα
κατάθεσης προσφορών, θεωρώντας εσφαλµένα, κατά την άποψή µας, ότι καλύπτεται το όριο
των 5 ηµερών που απαιτεί η νοµοθεσία αφού κανονικά σε αυτήν την προθεσµία δεν πρέπει
να περιλαµβάνονται οι αργίες του Σαββάτου και της Κυριακής.
γ) Σε όλους τους διαγωνισµούς ζητείται από όσους καταθέτουν τις προσφορές τους να
υποβάλλουν "υπηρεσιακές βεβαιώσεις για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των υπό
εκτέλεση έργων των υποψηφίων και Υ.∆. από τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τη εµπειρία των
σε εκτέλεση παρόµοιων έργων η οποία αφού εξεταστεί σχολιαστικά από την Επιτροπή θα
ληφθεί ουσιαστικά υπόψη στην τελική έγκριση του ΠΜ∆ ή σε περίπτωση ίσων προσφορών",
όρος που δεν είναι σύννοµος µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων που
περιγράφεται στον Ν.3669/2008 και στην οποία δεν προβλέπεται η κατάθεση κανενός είδους
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ανάλογου περιεχοµένου.
Από την αρχική, δική µας, αναζήτηση δεν έχει προκύψει κάποια ρητή εξαίρεση του Ν.Π.Ι.∆.
µε την επωνυµία "Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης" από την νοµοθεσία που διέπει τα
δηµόσια έργα στην Ελλάδα (Ν.3669/2008), εξαίρεση, η οποία εάν υπήρχε θα έπρεπε να
αναφέρεται ρητώς στον ιδρυτικό νόµο του Ν.Π.Ι.∆., δηλαδή τον Ν.4115/2013. Κατά
συνέπεια και δεδοµένου ότι ο Οργανισµός αυτός ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ο
τρόπος δηµοπράτησης που ακολουθείται εν προκειµένω δεν είναι σύννοµος.
Εφόσον αυτά αληθεύουν αντιλαµβάνεστε ότι γεννιούνται ζητήµατα νοµιµότητας και
κατασπατάλησης του - λιγοστού - δηµοσίου χρήµατος και ως εκ τούτου παρακαλούµε για τις
ενέργειές σας.
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