ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.24790/ΣΜ/λµ

ΑΘΗΝΑ, 11 Μαίου 2012
ΠΡΟΣ
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μανώλη Όθωνα
ΚΟΙΝ.: (1) Υπουργό Υπ.ΥΜΕ∆Ι
κ. Μαυρουδή Βορίδη
(2) Υφυπουργό Υπ.ΥΜΕ∆Ι
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
(3) Γενικό Γραµµατέα ∆ηµ. Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη

ΘΕΜΑ:

«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ »

Σχετ.:

Η υπ’ αριθµ
8039/17590/135-θ Απόφαση Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη µε θέµα «Έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και σύναψης
Σύµβασης µε διαπραγµάτευση για την εκτέλεση του εν θέµατι έργου»

Κύριοι,
Πληροφορηθήκαµε ότι αναρτήθηκε στο ∆ιαύγεια η σχετική Απόφαση του Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη, στην οποία αναφέρεται ότι «αποφασίζουµε . . . . . για την εκτέλεση
του έργου µε σύναψη σύµβασης µε διαπραγµάτευση µετά από πρόσκληση περιορισµένου
αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων χωρίς δηµοσίευση σχετικής διακήρυξης για λόγους
κατεπείγουσας ανάγκης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 3,6 και 28
του Ν. 3669/2009 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του Ν.
4033/2011 και του Π∆ 60/2007, του εν θέµατι έργου προϋπολογισµού 1.589.465,64 €
Επειδή κατά τη γνώµη µας δεν υφίσταται κανένας προφανής λόγος που να αιτιολογεί την
χρήση των ειδικών προβλέψεων της νοµοθεσίας περί των δηµοσίων έργων και δεδοµένου
ότι η περίοδος που διανύει η Χώρα µας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε φαινόµενα
καταστρατήγησης υφιστάµενων έγκυρων θεσµικών ρυθµίσεων σας καλούµε σε όλες τις
υπόλοιπες σχετικές δηµοπρασίες όποτε κι αν αυτές γίνουν να µην παρεκκλίνετε των όρων
της κείµενης νοµοθεσίας και να ακολουθήσετε τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες
προκειµένου να διασφαλιστεί και το δηµόσιο συµφέρον, όπως άλλωστε προβλέπεται στην
παράγραφο 8 του ν.4033/2011.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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