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ΣΑΤΕ: Προσκαλούνται "µόνο εκλεκτοί" σε διαγωνισµούς υποδοµών για τους
πρόσφυγες
Η διοίκηση του εργοληπτικού συνδέσµου υποστηρίζει πως σε διαγωνισµούς κατασκευής
υποδοµών για πρόσφυγες προσκαλούνται µόνο συγκεκριµένοι εργολήπτες. Καταγγέλλει
πως προωθείται φωτογραφική τροπολογία.

16 Φεβρουαρίου 2017
Έντονη είναι η διαµαρτυρία του εργοληπτικού συνδέσµου ΣΑΤΕ προς τον Γενικό
Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, για την υιοθέτηση
ειδικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Προαναχωρησιακού
Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
διαδικασία στην οποία προσκλήθηκαν να µετάσχουν «µόνο λίγοι εκλεκτοί εργολήπτες,
εξαιρώντας όλες τις υπόλοιπες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας, µεταξύ των οποίων
και τους τοπικούς εργολήπτες».
Η διοίκηση του ΣΑΤΕ υποστηρίζει πως το ειδικό αυτό σύστηµα είχε χρησιµοποιηθεί και
στις περιπτώσεις ανάλογων έργων στη Λέσβο και τη Σάµο, για τις οποίες ο σύνδεσµος
είχε απευθύνει σχετικές επιστολές διαµαρτυρίας και είχε εκφράσει και πάλι την έντονη
αντίθεσή του και δυσαρέσκεια για τις παρόµοιες "ειδικές" διαδικασίες που είχαν
ακολουθηθεί και οι οποίες κατά περίεργο τρόπο απευθύνονταν και απευθύνονται και πάλι
στο ίδιο περίπου σώµα προσκεκληµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων!
Όπως σηµειώνεται στην επιστολή, πάγια θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι δεν πρέπει να
επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από τις διατάξεις που εφαρµόζονται στα δηµόσια έργα,
θέση την οποία έχει εκφράσει εγγράφως πολλές φορές, ήδη από το 2012, και στις
περιπτώσεις των κτιρίων στην Αµυγδαλέζα και στο Στρατόπεδο "Καλογερογιάννη" στην
Κόρινθο.
Στο ίδιο πλαίσιο, µε σηµερινή επιστολή του ο Σύνδεσµος ζητά από τους συναρµόδιους
υπουργούς να µην γίνει αποδεκτή τροπολογία - προσθήκη, στην οποία προβλέπεται
ότι: «Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να
προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτει µε τρίτους συµβάσεις
εκτέλεσης έργων και προµήθειας αγαθών σχετικά µε την αναδιαµόρφωση, επισκευή και
εγκατάσταση εξοπλισµού ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας και των
εποπτευόµενων φορέων της, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη στέγαση και φιλοξενία
ανηλίκων, που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας κοινωνικής προστασίας, ιδίως
απροστάτευτων τέκνων και ασυνόδευτων ανηλίκων.
Η διαδικασία σύναψης συµβάσεων της προηγούµενης παραγράφου δύναται, για λόγους
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης στεγαστικής ανάγκης, λαµβανοµένων υπόψη και λόγων
προστασίας της ανηλικότητας σε περίοδο προσφυγικής κρίσης, οι οποίοι ειδικώς
αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας, µε την
επιφύλαξη εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες
συµβάσεις».
Στην επιστολή σηµειώνεται ότι η θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι η αιτιολόγηση χρήσης ειδικών
εξαιρέσεων από τη νοµοθεσία των δηµόσιων έργων µέσω νοµοθέτησης, δεδοµένης και
της κρίσιµης περιόδου που διανύει η χώρα µας, συνιστά καταστρατήγηση των
υφιστάµενων έγκυρων θεσµικών ρυθµίσεων και ευνοεί κατάφωρα λίγους εκλεκτούς
έναντι της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
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Πρόταση του Συνδέσµου, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις όπου γεννάται ανάγκη λόγω
έκτακτων συνθηκών, είναι να υιοθετούνται ανοιχτές διαδικασίες, προς όλες τις
δικαιούµενες, βάσει του προϋπολογισµού των έργων, να µετάσχουν στις διαδικασίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση που ακολουθήθηκε στις περιπτώσεις των έργων λόγω
των σεισµών του 2014 στην Κεφαλονιά και καλύφθηκε άψογα το επείγον των έργων.
Με αυτόν τον τρόπο, σηµειώνει ο ΣΑΤΕ, θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το κριτήριο
αµεροληψίας κατά την πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων και της ισότιµης
µεταχείρισης των εργοληπτών, που σήµερα δεν εξασφαλίζονται, 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
τα σχετικά έργα.
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Έντονη διαµαρτυρία ΣΑΤΕ για την κατασκευή των Προαναχωρησιακών Κέντρων
Κράτησης
Πέµπτη, 16 Φεβρουάριος 2017
Έντονη είναι η διαµαρτυρία του ΣΑΤΕ προς τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίας Τάξης και το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας για την υιοθέτηση ειδικής διαδικασίας για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στην νήσο Κω
µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, διαδικασία στην οποία
προσκλήθηκαν να µετάσχουν µόνο λίγοι εκλεκτοί εργολήπτες εξαιρώντας όλες τις
υπόλοιπες εργοληπτικές επιχειρήσεις της Χώρας, µεταξύ των οποίων και τους τοπικούς
εργολήπτες.
Το ειδικό αυτό σύστηµα είχε χρησιµοποιηθεί και στις περιπτώσεις ανάλογων έργων στη
Λέσβο και στη Σάµο, για τις οποίες ο ΣΑΤΕ είχε απευθύνει σχετικές επιστολές
διαµαρτυρίας και είχε εκφράσει και πάλι την έντονη αντίθεσή του και δυσαρέσκεια για τις
παρόµοιες "ειδικές" διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί και οι οποίες κατά περίεργο τρόπο
απευθύνονταν και απευθύνονται και πάλι στο ίδιο περίπου σώµα προσκεκληµένων
εργοληπτικών επιχειρήσεων!!!
Όπως σηµειώνεται στην επιστολή πάγια θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι δεν πρέπει να
επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από τις διατάξεις που εφαρµόζονται στα δηµόσια έργα,
θέση την οποία έχει εκφράσει εγγράφως πολλές φορές, ήδη από το 2012 και στις
περιπτώσεις των κτιρίων στην Αµυγδαλέζα και στο Στρατόπεδο «Καλογερογιάννη» στην
Κόρινθο.
Στο ίδιο πλαίσιο µε σηµερινή επιστολή του ο Σύνδεσµος ζητά από τους συναρµόδιους
Υπουργούς να µην γίνει αποδεκτή τροπολογία – προσθήκη στην οποία προβλέπεται ότι:
«Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να
προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτει µε τρίτους συµβάσεις
εκτέλεσης έργων και προµήθειας αγαθών σχετικά µε την αναδιαµόρφωση, επισκευή και
εγκατάσταση εξοπλισµού ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας και των
εποπτευόµενων φορέων της, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη στέγαση και φιλοξενία
ανηλίκων, που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας κοινωνικής προστασίας, ιδίως
απροστάτευτων τέκνων και ασυνόδευτων ανηλίκων.
Η διαδικασία σύναψης συµβάσεων της προηγούµενης παραγράφου δύναται, για λόγους
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης στεγαστικής ανάγκης, λαµβανοµένων υπόψη και λόγων
προστασίας της ανηλικότητας σε περίοδο προσφυγικής κρίσης, οι οποίοι ειδικώς
αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας, µε την
επιφύλαξη εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες
συµβάσεις».
Στην επιστολή σηµειώνεται ότι η θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι η αιτιολόγηση χρήσης ειδικών
εξαιρέσεων από την νοµοθεσία των δηµοσίων έργων µέσω νοµοθέτησης, δεδοµένης και
της κρίσιµης περιόδου του διανύει η Χώρα µας, συνιστά καταστρατήγηση των
υφιστάµενων έγκυρων θεσµικών ρυθµίσεων και ευνοεί κατάφωρα λίγους εκλεκτούς
έναντι της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Πρόταση του Συνδέσµου, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις όπου γεννάται ανάγκη λόγω
έκτακτων συνθηκών, είναι να υιοθετούνται ανοιχτές διαδικασίες, προς όλες τις
δικαιούµενες, βάσει του προϋπολογισµού των έργων, να µετάσχουν στις διαδικασίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση που ακολουθήθηκε στις περιπτώσεις των έργων λόγω
των σεισµών του 2014 στην Κεφαλονιά και καλύφθηκε άψογα το επείγον των έργων.
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Με αυτόν τον τρόπο, σηµειώνει ο ΣΑΤΕ, θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το κριτήριο
αµεροληψίας κατά την πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων και της ισότιµης
µεταχείρισης των εργοληπτών, που σήµερα δεν εξασφαλίζονται, 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
τα σχετικά έργα.

