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ΠΡΟΣ
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων
Υπόψη
- Υπουργού ΥΜΕ∆Ι
κ. Χρ. Σπίρτζη
- Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Έργων
κ. Γ. ∆έδε
ΚΟΙΝ.: Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
Γενική ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών
Υποδοµών
∆/νση Οδικών Υποδοµών

ΘΕΜΑ:

∆ηµοπρατήσεις
έργων
µε την
διαδικασία
ανάθεσης
µεταξύ
περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων
χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης και ζητήµατα διαφάνειας.

Αξιότιµοι κύριοι,
Πληροφορηθήκαµε ότι για τις δηµοπρατήσεις των έργων:
- "Επείγουσες Παρεµβάσεις Α Φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής
ασφάλειας της υφιστάµενης χάραξης της οδού προσπέλασης της ακτής στην περιοχή Γιαλού
της Νήσου Λευκάδας" προϋπολογισµού 3,060 εκ. € και
- "Επείγουσες Παρεµβάσεις Α Φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής
ασφάλειας της υφιστάµενης χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές
Εγκρεµνών και Πόρτο Κατσίκι της Νήσου Λευκάδας", προϋπολογισµού 2,640 εκ. €
επιλέξατε την διαδικασία ανάθεσης µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, επικαλούµενοι ότι "είναι
προφανές ότι η εκδήλωση σεισµικής δραστηριότητας συνιστά θεοµηνία και ανωτέρω βία
κατά την έννοια του Νόµου των ∆ηµοσίων Έργων".
Προφανώς, εάν ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα έργα θα ακολουθήσετε τον ίδιο, ειδικό,
τρόπο ανάθεσης, κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας περί των δηµοσίων έργων, προσκαλώντας
το ίδιο σώµα εργοληπτικών επιχειρήσεων, πρακτικές για τις οποίες γνωρίζετε ο Σύνδεσµός
µας είχε εκφράσει κατ' επανάληψη την έντονη αντίθεσή του και δυσαρέσκεια σε ανάλογες
περιπτώσεις.
Για την αποφυγή εφαρµογής ειδικών περιπτώσεων, εξαιρέσεων, νοµοθέτησης
προβλέψεων παρέκκλισης από την ισχύουσα νοµοθεσία κ.λ.π., επιλογές, οι οποίες
γεννούν ιδιαίτερες ανησυχίες και απορίες στην ελληνική κοινωνία, ο Σύνδεσµός µας σας
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προτείνει ως ορθή επιλογή για τις επείγουσες περιπτώσεις, τις ανοιχτές, προς όλες
τις δικαιούµενες, βάσει του προϋπολογισµού των έργων, να µετάσχουν στις
διαδικασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση που ακολουθήθηκε στις
περίπτωση των έργων λόγω των σεισµών του 2014 στην Κεφαλονιά και καλύφθηκε
το επείγον των έργων (Α.Π. ∆1/ο/1518/6.5.2014/Γ.Γ.∆.Ε., Γενική ∆ιεύθυνση
Συγκοινωνιακών 'Εργων, ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων (∆1)).
Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το κριτήριο αµεροληψίας κατά την
πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που σήµερα δεν εξασφαλίζεται, ενώ θα
µπορούν να µετέχουν των διαδικασιών δηµοπράτησης και εργοληπτικές επιχειρήσεις που
εδράζουν πλησίον των σηµείων εκτέλεσης των έργων, οι οποίες σήµερα απουσιάζουν
εντελώς από τις προσκλήσεις για τα ανάλογα του θέµατος έργα.
Ο Σύνδεσµός µας σας καλεί να υιοθετήσετε την πρότασή του, η οποία και
διασφαλίζει τα ζητήµατα διαφάνειας στον µέγιστο δυνατό βαθµό.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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