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ΑΘΗΝΑ, 6 Σεπτεµβρίου 2016
Π Ρ Ο Σ Την
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΜΑ:

Κατασκευές έργων
Φιλοξενίας

(Αναβάθµιση των Υποδοµών

Προσφύγων

–

της ∆οµής Ανοιχτής

Μεταναστών

στο

Στρατόπεδο

«ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» στο Κουτσόχερο Λάρισας).
ΣΧΕΤ.:

1) Η υπ’αριθµ. 29653/ΣΜ/λµ/12.1.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ.
2) Η υπ’αριθµ. 29720/ΣΜ/λµ/26.1.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ.
3) Το υπ’αριθµ. Φ.917.328/1/138986/5.9.2016 έγγραφο της 1ης
ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ».

Κύριοι,
Με το υπ’αριθµ. 3) σχετικό πληροφορηθήκαµε ότι για τη διαδικασία επιλογής αναδόχου του
εν

θέµατι

έργου

καθορίσατε

τη

διαδικασία

µε

διαπραγµάτευση

χωρίς

δηµοσίευση

προκήρυξης.
Η ίδια διαδικασία έχει προσδιορισθεί και στα έργα για τα οποία ο Σύνδεσµός µας
διαµαρτυρήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 1) και 2) σχετικές επιστολές.
Προφανώς η εν λόγω διαδικασία είναι µεν νόµιµη, ωστόσο κατά τη άποψη του Συνδέσµου
µας δεν είναι και η πλέον αποτελεσµατική, αφού ο Σύνδεσµός µας είναι επί της αρχής
αντίθετος σε κάθε ειδική διαδικασία που συρρικνώνει τον ανταγωνισµό.
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
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)).
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Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το κριτήριο αµεροληψίας κατά την
πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που σήµερα δεν εξασφαλίζεται.
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

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συνηµµένο
Α.Π. ∆1/ο/1518/6.5.2014/Γ.Γ.∆.Ε., Γενική ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών 'Εργων,
∆ιεύθυνση Οδικών Έργων (∆1)).
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