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Αρ.Πρωτ.:22824/ΣΣ/λµ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 

  

 Π Ρ Ο Σ 
1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ   
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΑΝΑΚ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ  
  2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗ  
3. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΜΕ∆Ι, κ. ∆. ΡΕΠΠΑ 

    4. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ. ΝΤΟΛΙΟ 

    5. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΜΕ∆Ι, κ. Ι.  
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ   

    6. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ  
ΕΡΓΩΝ, κ. Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η   

 
ΚΟΙΝ.:  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

    ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 
   

 

 

ΘΕΜΑ: Πρωτοφανείς παραβάσεις στις διαδικασίες ανάθεσης του έργου 
«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Ο∆ΟΥ ∆ΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ». 

Σχετ.:  (α) Το υπ’ αρ. 22161/3-8-2010 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Αράχωβας.  

 (β) Το υπ’ αρ. 2031/4-8-2010 έγγραφο του ∆ήµου Αράχωβας προς τον ΣΑΤΕ  

 (γ) Το υπ’ αρ. 2794/19-10-2010 έγγραφο του ∆ήµου Αράχωβας προς τον ΣΑΤΕ  

 (δ) Το υπ’ αρ. 22161Α/25-10-2010 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραµµατέα 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τον ∆ήµο Αράχωβας, κοινοποιούµενο στο Γραφείου 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και στο 
Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  

 (ε) Το υπ’ αρ. 8488/24-11-2010 έγγραφο της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδος προς 
τον ΣΑΤΕ  
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 (στ) Το υπ’ αρ. 21426/6-5-2010 έγγραφο του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων της 
Γενικής ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς τον ∆ήµο Αράχωβας  

 (ζ) Η υπ’ αριθ. 1102/15-3-1996/ Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών.  

 (η) Το υπ’ αρ. 22634/08-12-2010 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Γενικής ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

 (θ) Το υπ’ αρ. 70114/04-01-2011 έγγραφο του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων της 
Γενικής ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς τον ΣΑΤΕ  

 

Κύριοι,  

 

Τα ανωτέρω (α) – (η) περιγράφουν εν συντοµία τα εξής:  

 

Με το (α) σχετικό εκφράσαµε συγκεκριµένα ερωτήµατα προς την ∆ηµοτική Αρχή της 
Αράχωβας αναφορικά µε την αιτιολογία και την νοµιµότητα επιλογής του συστήµατος 
πρόσκλησης περιορισµένου αριθµού εργοληπτών στην δηµοπρασία του εν θέµατι έργου που 
είχε προγραµµατιστεί για τις 4-8-2010.  

 

Με το (β) σχετικό µας γνωστοποιήθηκε η αναβολή του διαγωνισµού προκειµένου να 
εξεταστούν τα ερωτήµατα που θέσαµε.  

 

Με το (γ) σχετικό µας γνωστοποιήθηκε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Αράχωβας 
(123/2010) µε την οποία ενεκρίθη η δηµοπράτηση του εν θέµατι έργου µε την διαδικασία 
της δηµοπράτησης µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, βάσει της υπ’αριθµ. 4114/21-6-2010 Απόφασης της Γενικής Γραµµατέως της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία και επισυνάπτεται στο σχετικό έγγραφο.  

 

Με το (δ) σχετικό γνωστοποιήσαµε τόσο στον ∆ήµο Αράχωβας όσο και στους σχετιζόµενους 
φορείς ότι ακολουθούνται παράτυπες διαδικασίες ανάθεσης του εν θέµατι έργου αφού:   

 

Το άρθρο 28 § 1 γ' του ν.3669/2008 επιτρέπει την απευθείας ανάθεση ή διεξαγωγή 
διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων επιχειρήσεων, εφόσον έχει 
εκδοθεί απόφαση του αρµόδιου φορέα µετά γνωµοδότηση του αρµόδιου τεχνικού 
συµβουλίου, που να χαρακτηρίζει συγκεκριµένο έργο ως ειδικής φύσης και να επιτρέπει για 
το συγκεκριµένο αυτό έργο, που έχει χαρακτηρισθεί ως ειδικής φύσης, την απευθείας 
ανάθεση ή τη διεξαγωγή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

  

Επίσης το άρθρο 9 § 2 δ’ του Π.∆. 171/1987 επιτρέπει µεν την απευθείας ανάθεση έργων 
που χαρακτηρίζονται ως ειδική κατηγορία έργων κατόπιν απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών µετά γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης 
Μελετών, ωστόσο η άποψή µας είναι ότι ο χαρακτηρισµός αυτός πρέπει να γίνει για 
συγκεκριµένα έργα, κατονοµαζόµενα στη σχετική υπουργική απόφαση.  
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Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αφού η Γενική Γραµµατέας 
Περιφέρειας αναφέρεται σε µία πολύ παλιά – 1102/15-03-1996 - απόφαση του τότε 
Υφυπουργού Εσωτερικών, µε την οποία χαρακτηρίζονται ορισµένα έργα που εκτελούνται 
από τους ΟΤΑ σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς ή διατηρητέους οικισµούς ως ειδική 
κατηγορία έργων. Η συγκεκριµένη υπουργική απόφαση, της οποίας το ΦΕΚ δηµοσίευσης δεν 
παρατίθεται µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα δυσχερής η ανεύρεσή της, είναι πλέον πολύ 
παλιά έχουν δε µεσολαβήσει στο µεταξύ αρκετές κρίσιµες νοµοθετικές µεταβολές, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρότατες αµφιβολίες στον εργοληπτικό κόσµο κατά πόσο 
πρόκειται για µία διαφανή και σύννοµη διαδικασία.  

 

Με το (ε) σχετικό µας γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών 
[(στ) σχετικό] βάσει του οποίου η αριθµ. 1102/15-3-1996 Απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών [(ζ) σχετικό ] είναι σε ισχύ.  

 

Κατόπιν τούτου µε το (η) σχετικό ζητήσαµε να µας γνωστοποιηθεί το ΦΕΚ δηµοσίευσης της 
(ζ) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αφού κάθε δική µας προσπάθεια αναζήτησής του απέβη 
άκαρπη.   

 

Με το (θ) σχετικό µας γνωστοποιήθηκε ότι η (ζ) σχετική απόφαση δεν έχει δηµοσιευθεί 
στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Υπουργικές αποφάσεις που δεν 
έχουν δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ είναι ανυπόστατες, διότι ως κανονιστικές πράξεις της 
διοικήσεως, που έχουν γενική ισχύ και τυγχάνουν ευρείας εφαρµογής, πρέπει 
βάσει και του Συντάγµατος, να υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που 
προβλέπονται για τις κανονιστικές πράξεις της διοικήσεως, δηλ. να δηµοσιεύονται 
στο ΦΕΚ [άρθρ. 5 Ν. 3469/2006˙ ΣτΕ (Ολοµ.) 4109/1999, ΑΠ 1149/2001 κ.ά.].  

 

Κατόπιν αυτών γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όλη η διαδικασία ανάθεσης του εν θέµατι έργου 
είναι παράνοµη και καθοδηγούµενη. Αποτελεί δε απορίας άξιο, πως η Γ.Γ. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος δεν προέβη στον επιβαλλόµενο έλεγχο νοµιµότητας και ενέκρινε µία τόσο 
προδήλως παράνοµη διαδικασία.  

 

Θεωρούµε, επίσης, επιεικώς απαράδεκτο για έναν δηµόσιο λειτουργό, ο οποίος µάλιστα 
εκτελούσε καθήκοντα ∆ιευθυντή στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών να υπογράφει το (στ) σχετικό έγγραφο αγνοώντας (;) αυτόν τον βασικό κανόνα 
λειτουργίας της δηµοκρατίας και της διαφάνειας.  

 

Καλούµε τον Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να ενεργήσει ώστε να εξεταστεί τόσο αυτή όσο 
και όλες οι περιπτώσεις σχετικών δηµοπρασιών καθώς και οι δηµόσιοι λειτουργοί που 
εµπλέκονται σε αυτές. 

 

Εφιστούµε επίσης την προσοχή σας επί της σοβαρότητας του θέµατος, διότι µέσω µίας 
ανυπόστατης υπουργικής απόφασης µεθοδεύεται η απευθείας ανάθεση δηµοσίων έργων 
µεγάλου προϋπολογισµού, προκαλώντας αφενός τη διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος και 
αφετέρου την καταστρατήγηση όλων των θεµελιωδών αρχών που διέπουν την ανάθεσή τους 
(διαφάνεια, ανόθευτος ανταγωνισµός, ίση µεταχείριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων). 
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Ο Σύνδεσµός µας καλεί τις Εταιρείες Μέλη του που έχουν θιγεί από σχετικές παράνοµες 
δηµοπρασίες να εξαντλήσουν κάθε νοµική δυνατότητα, δηλώνοντας την υποστήριξη του 
Συνδέσµου µας.  

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.:  Τα (α) – (θ) σχετικά.  
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