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Αριθ. Πρωτ. 24979/ΓΚ/σµ     ΑΘΗΝΑ, 11 Ιουνίου 2012 
 

         Π Ρ Ο Σ 
 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ  
κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη,  
Ειδικό γραµµατέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ  

       

ΘΕΜΑ:   ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΕΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΡΧΩΝ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Σχετ.:  Το υπ‘αριθµ. 24940/30-5-2012 έγγραφό µας προς τους Υπουργούς ΠΕΚΑ και 
ΥΜΕ∆Ι  

 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,  

Στην συνάντησή µας της 6ης Ιουνίου 2012 επιβεβαιώθηκε ότι τόσο το ΥΠΕΚΑ όσο και το 
ΥΜΕ∆Ι θεωρούν ότι το µικτό σύστηµα δηµοπράτησης - στο οποίο αυθαίρετα συνενώνονται 
δύο διαφορετικά έργα σε ένα ενιαίο - είναι αµφίβολης νοµιµότητας (κυρίως ως προς το 
ευρωπαϊκό δίκαιο) και ότι δηµιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας. 

Κατόπιν αυτού, σας γνωστοποιούµε ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στον 
Σύνδεσµό µας, έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα έργα που δηµοπρατούνται µε αυτό το 
σύστηµα:   

Έργο Αναθέτουσα 
Αρχή 

Προϋπ/σµός 
έγκρισης -€ 

Προϋπ/σµός 
δηµ/σης - € 

Ηµ/νία 
∆ηµ/σης 

Φάση 
∆ιαγ/σµού  

(Α) 

Κατασκευή ∆ικτύων 
Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων και 
Εγκαταστάσεων 
Καθαρισµού Λυµάτων 
∆ήµου Σπετσών  

Περιφέρεια 
Αττικής / 
Περιφερειακή 
Ενότητα Νήσων  

5.731.800 18.389.142,46 24.04.2012 ∆εν έχουν 
ανοιχτεί οι 
τεχνικές 
προσφορές 

Συλλογή Μεταφορά 
και Επεξεργασία 
Λυµάτων οικισµών 
∆ήµου Ήλιδας στην  
Ε.Ε.Λ. Αµαλιάδας   

∆ήµος Ήλιδας  2.693.700 15.129.000 29.05.2012 ∆εν έχουν 
ανοιχτεί οι 
τεχνικές 
προσφορές 

(Β) 

Ε.Ε.Λ. και εξωτερικά 
δίκτυα αποχέτευσης 
ακαθάρτων Τ.∆. 
Σιάτιστας Ν. Κοζάνης  

Περιφερειακή 
Ενότητα 
Κοζάνης  

4.400.000 6.650.00,0 17.07.2012 ∆εν έχει γίνει ο 
διαγωνισµός  

(Γ) 

Ε.Ε.Λ. ∆ήµου Ασκιού 
Νοµού Κοζάνης και 
εξωτερικά 
αποχετευτικά δίκτυα 
οικισµών Γαλατίνης, 
Ερατύρας και 
Καλονερίου προς Νέα 
Ε.Ε.Λ. ∆ήµου Ασκιού  

Περιφέρεια 
∆υτικής 
Μακεδονίας  

2.700.000 8.800.000 Αρχική 
18.10.2011 

Επαναληπτική 
30.11.2011 

Έχουν ανοιχτεί 
οι τεχνικές 
προσφορές  
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Για την περίπτωση των έργων (Α) θεωρούµε ότι υπάρχει ακόµη επαρκές χρονικό περιθώριο 
ανάκλησης των διαγωνισµών και σύννοµης επαναδηµοπράτησής τους.  

Σε διαφορετική περίπτωση, λόγω, είτε των σχετικών προσφυγών εταιρειών – µελών µας που 
σας επισυνάπτουµε, είτε των µετέπειτα δικαστικών εµπλοκών κατά το στάδιο της  
βαθµολογίας, τα έργα αυτά θα κινδυνεύσουν µε χρηµατοδοτική απένταξη λόγω στενού 
χρονικού περιθωρίου.  

Για το έργο της περίπτωσης (Β) θεωρούµε ότι θα πρέπει να πειστεί η Αναθέτουσα Αρχή ότι 
είναι προς το συµφέρον του έργου η επαναπροκήρυξή του µε σύννοµες διαδικασίες γιατί σε 
διαφορετική περίπτωση θα παρουσιαστούν κι εδώ οι αιτιάσεις της περίπτωσης (Α).  

Τέλος για το έργο της περίπτωσης (Γ) παρακαλούµε για την σχετική παρέµβασή σας µε 
σκοπό την αποκατάσταση της νοµιµότητας και της  διαφάνειας.  

 

Επισηµαίνεται ότι η παρέµβαση του Συνδέσµου µας δεν αποσκοπεί µόνο στην αποκατάσταση 
της νοµιµότητας αλλά και στην αποφυγή της αυξηµένης πιθανότητας χρηµατοδοτικής  
απένταξης των έργων αυτών και της απώλειας πολύτιµών κοινοτικών πόρων για την Χώρα 
µας. 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.:  
1 . Προδικαστική προσφυγή προς την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας της υπό 
σύσταση κοινοπραξίας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 
2. Προδικαστική προσφυγή προς την Περιφέρεια Αττικής της ΕΚΤΕΡ ΑΕ  
3. Προδικαστική προσφυγή προς τον ∆ήµο Ήλιδας της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  
4. Προδικαστική προσφυγή προς τον ∆ήµο Ήλιδας της υπό σύσταση κοινοπραξίας 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ – ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ  


