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Αθήνα, 01 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΣ
1. ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ
2. ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΟΥ
(Γραφείο ∆ηµάρχου)
KOIN.: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
(Γραφείο Συντονιστή)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Γραφείο Περιφερειάρχη)
3. ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΘΕΜΑ: ∆ηµοπράτηση του έργου "Κατασκευή Εσωτερικών ∆ικτύων Αποχέτευσης
Παραλιακών Οικισµών Αιγιαλείας"
ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ'αριθµ. 27970/8-10-14/επιστολή ΣΑΤΕ προς τον κ. Υπουργό ΥΜΕ∆Ι
(β) Η υπ'αριθµ. 27996/15-10-14/επιστολή ΣΑΤΕ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Κύριοι,
σύµφωνα µε πληροφορίες του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ ∆υτικής Ελλάδος πρόκειται
να δηµοπρατηθεί το εν θέµατι έργο προϋπολογισµού 31.600.000,00 €, άνευ ΦΠΑ.
∆εδοµένων της κατάργησης των κατωτάτων ορίων και των προβλέψεων και προτροπών
των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για υποδιαίρεση συµβάσεων έργων σε τµήµατα (οδηγία
24/2014, άρθρο 46 - εθνικό δίκαιο Ν.4412/2016, άρθρο 59) όπου αυτό είναι εφικτό,
προκειµένου και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µπορούν ισότιµα να µετέχουν στις
διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων, ζητούµε από όλους τους αποδέκτες της παρούσας
επιστολής να εξετάσετε µε την δέουσα σοβαρότητα την δηµοπράτηση του έργου σε
χωριστά τµήµατα (π.χ. ανά δύο ή τρεις οικισµούς), ώστε εργοληπτικές επιχειρήσεις
χαµηλότερων τάξεων να µπορούν να µετάσχουν στις σχετικές δηµοπρασίες, ειδικά σήµερα
που τα δηµοπρατούµενα έργα είναι πολύ λίγα σε πλήθος.
Επιπλέον, οφείλουµε να σας τονίσουµε ότι, εάν επιλέξετε να δηµοπρατήσετε το έργο
συνολικά καµία εργοληπτική επιχείρηση της Περιφέρειάς σας δεν θα έχει
δυνατότητα συµµετοχής σε αυτό, γεγονός που αφενός δεν µπορεί να αιτιολογηθεί από
τα τεχνικά ή άλλα, αντικειµενικά, χαρακτηριστικά του υπό δηµοπράτηση έργου, αφετέρου
θα έχει δραµατικές συνέπειες στην βιωσιµότητα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην
Περιφέρειά σας καθώς και στην τοπική ανεργία.
Αποτελεί πεποίθηση του Συνδέσµου µας αλλά και σαφής κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτή εκφράζεται από τις Ενωσιακές Οδηγίες, ότι οι σχετικές
δηµοπρατήσεις έργων ως ενιαίων δεν συνεπάγονται κατ' ανάγκην την ταχεία και
οικονοµικότερη κατασκευή τους, αλλά κυριότερα δεν θα διευκολύνουν την
διατηρησιµότητα των θέσεων απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν στην διάρκεια
εκτέλεσής τους.
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∆εδοµένου ότι µε αποδοχή του αιτήµατός µας:
- δεν απαγορεύεται η συµµετοχή και µεγαλύτερων εταιρειών της Χώρας στις δηµοπρασίες,
αφού µετά την κατάργηση των κατωτάτων ορίων έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε όλες τις,
εν Ελλάδι, δηµοπρασίες, και
- θα αναπτυχθεί ευθεία αύξηση των ανταγωνιστικών συνθηκών, εις όφελος του ελληνικού
δηµοσίου και της κοινωνικής ευηµερίας των πολιτών, ειδικά δε των τοπικών κοινωνιών,
σας ζητούµε να επανεξετάσετε την σχετική απόφαση δηµοπράτησης του εν θεµατι έργου,
υπό το ανωτέρω πρίσµα.
Ο ΣΑΤΕ έχοντας ως καταστατική αρµοδιότητα την προστασία των συµφερόντων των µελών
του θα παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας προκειµένου να επέµβει, εφόσον
απαιτηθεί, και σε επόµενα στάδια της εξέλιξης του έργου.
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