Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ.
ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ &
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321

Αριθ. Πρωτ. 3694/987/1257/21103/2340

Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2009

Προς
Τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
κ. Ιωάννη Ραγκούση
Κοινοποίηση :
- Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
κ. ∆ηµήτρη Ρέππα
Θέµα: Κατάχρηση εφαρµογής του συστήµατος υποβολής προσφοράς Μελέτηκατασκευή για τη δηµοπράτηση κτιριακών έργων µε έγκριση από την
Περιφέρεια Αττικής .
Κύριε Υπουργέ,
Στη νοµοθεσία των δηµοσίων έργων όπου αναφέρονται τα συστήµατα
υποβολής προσφορών προβλέπεται και το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει
µελέτη και κατασκευή µε κατ΄αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
έργων που επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που καλύπτονται
από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε ιδιοµορφίες ως
προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους και ότι για την επιλογή του
συστήµατος αυτού απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, µετά
από γνώµη του Συµβουλίου Κατασκευών της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
∆ιαπιστώσαµε όµως ότι την 15-12-09 πρόκειται να διεξαχθούν σε πολλούς
∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής σωρεία διαγωνισµών (ποσού από 2,5 έως 5 εκ. €) µε
το σύστηµα µελέτη κατασκευή για έργα που αφορούν βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Αν και για τα έργα αυτά έχει εξασφαλιστεί η προαπαιτούµενη υπουργική
απόφαση , θέλουµε να τονίσουµε ότι πρόκειται για συνήθη έργα και δεν αποτελούν
περιπτώσεις που επιδέχονται ειδικούς κατασκευαστικούς τρόπους, αφού η
κατασκευαστική λύση είναι απλή και µονοσήµαντη και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι
δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του συστήµατος
αυτού που θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, διότι η
βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών είναι πηγή αυθαιρεσιών και αδιαφάνειας.

Εκτός αυτού, διαµαρτυρόµαστε γιατί την ίδια ηµεροµηνία , ήτοι την 15η
∆εκεµβρίου 2009 πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα άνω των 10 δηµοπρασιών στην
ίδια περιφέρεια , έργων παροµοίων προϋπολογισµών και απαιτήσεων, µε συνέπεια
την παραβίαση της αρχής του ελεύθερου συναγωνισµού, αφού περιορίζεται
υπέρµετρα το δικαίωµα συµµετοχής των ενδιαφεροµένων εργοληπτών µελών µας. Η
χρήση του συστήµατος αυτού σε τέτοιο βαθµό, την ίδια ηµέρα για τον ίδια τύπο
έργων και στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια απέχει πολύ από τη διαφάνεια και τον
υγιή ανταγωνισµό.
Τέλος επισηµαίνουµε ότι από µία πρώτη εκτίµηση των δοθέντων στοιχείων οι
προϋπολογισµοί των έργων (παρότι πρόκειται για κτίρια παρόµοια και ίσου
εµβαδού) παρουσιάζουν σηµαντικότατες αποκλίσεις, γεγονός που πρέπει να
διερευνηθεί.
Επιπλέον έχουµε την πληροφορία ότι επίκειται η δηµοπράτηση και πολλών
άλλων τέτοιων έργων στις επόµενες ηµέρες.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πρόκειται για σαφή κατάχρηση του
συστήµατος υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή
παρακαλούµε κύριε Υπουργέ να παρέµβετε για τη µαταίωση των ως άνω
διαγωνισµών και την αποτροπή της προκήρυξης των υπολοίπων.
Με τιµή,
Για τις Εργοληπτικές
Οργανώσεις,

