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ΠΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑΤΕ
Μέλη Δ.Σ. ΣΑΤΕ
ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια διαγωνισµών µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων από τον ΟΣΚ ΑΕ.

Κύριοι
¾ Ο ΟΣΚ ΑΕ αποφάσισε την δημοπρασία τριών έργων, με σκοπό την επιλογή αναδόχων, με
την διαδικασία πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, την
Πέμπτη 17/10/2013.
Συγκεκριμένα:
Έργο 1ο . Με αριθμό Απόφασης πρόσκλησης: ΑΠ 36‐Τ4/12183/08.10.2013 με τίτλο:
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών‐φθορών από σεισμούς στα σχολικά κτίρια
του Δ.Δ. Αμφίκλειας», συνολικής δαπάνης 265.000,00 € (με ΦΠΑ).
Έργο 2ο . Με αριθμό Απόφασης πρόσκλησης: ΑΠ 36‐Τ4/12188/08.10.2013 με τίτλο:
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών‐φθορών από σεισμούς στα σχολικά κτίρια
του Δ.Δ. Κάτω Τιθορέας – Ελάτειας – Ζελίου – Πολύδροσου – Μώλου ‐ Καλαποδίου»,
συνολικής δαπάνης 235.000,00 € (με ΦΠΑ).
Έργο 3ο . Με αριθμό Απόφασης πρόσκλησης: ΑΠ 36‐Τ4/12189/08.10.2013 με τίτλο:
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών‐φθορών από σεισμούς στα σχολικά κτίρια
του Δ.Δ. Αταλάντης – Έξαρχου – Αρκίτσας – Λιβανάτων – Μαλεσίνας ‐ Μαρτίνου»,
συνολικής δαπάνης 245.000,00 € (με ΦΠΑ).
¾ Όπως γνωρίζω ο ΣΑΤΕ ήταν και είναι πάγια αντίθετος με παρόμοιες διαδικασίες, οι
οποίες δεν θεωρεί ότι ενισχύουν την διαφάνεια, η οποία πρωτίστως για λόγους δημοσίου
συμφέροντος και υγιούς ανταγωνισμού πρέπει να διέπει τις αναθέσεις Δημοσίων Έργων.
Πέραν αυτού, η αναιτιολόγητη διενέργεια παρόμοιων διαγωνισμών, μπορεί να επιφέρει
νομικά κωλύματα, τα οποία πιθανόν να παρεμποδίσουν την ομαλή εξέλιξη των έργων.

¾ Ως γνωστόν, από τις 07/03/2012, το άρθρο 28 του Ν.3669/2008 αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012 Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς,
θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, όπως αναρτήθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Πρώτο)/Αρ. Φύλλου 44/7 Μαρτίου 2012 :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο 4053 που ψήφισε η Βουλή :
ΜΕΡΟΣ Α΄ : ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (...)
ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
Άρθρο 35
1.Το άρθρο 28 του ν.3669/2008 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής : «Άρθρο 28 Προϋποθέσεις
εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων
Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την
κατασκευή δηµόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται µόνο :
α)Όταν πρόκειται για σύµβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 1181.Η σύµβαση
χαρακτηρίζεται ως απόρρητη µε απόφαση του Πρωθυπουργού .
β ) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 1252.»
Ν.3669/2008 Άρθρο 118 Απόρρητες συµβάσεις ή συµβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα µέτρα
ασφαλείας
2 Ν.3669/2008 Άρθρο 57 Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες
2 Ν.3669/2008 Άρθρο 124 ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση, µε δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού
2 Ν.3669/2008 Άρθρο 125 Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
1

διαγωνισμού

Συμπέρασμα:
¾ Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την
κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και πλέον δεν προβλέπεται:
α) Οταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α‘), Άρθρο 83 Διαγωνισμός – Εξαιρέσεις όπως κάθε φορά ισχύουν.
β) Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση θεομηνίας, σοβαρού επικείμενου κινδύνου,
μοναδικότητας του κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του
αναδόχου ή διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες
ή εργασίες δοκιμαστικές εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή για έργα ειδικής φύσης, εφόσον
χαρακτηριστούν έτσι με απόφαση του φορέα κατασκευής του έργου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
γ) Όταν πρόκειται για την κατασκευή έργων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α‘
βαθμίδας από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.εγγεγραμμένες στο μητρώο του
άρθρου 92 του παρόντος και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τους όρους που
προβλέπονται από το άρθρο 10 του π.δ.171/1987 ( ΦΕΚ 84 Α‘). Άρθρο 10 Κατασκευαστικές
Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. .

δ) Οταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, που η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή
κατά φορείς ή κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων.
¾ Επίσης, όπως γνωρίζετε, έχει δημοσιευθεί στο site του ΣΑΤΕ με Αριθ. Πρωτ. 26612/ΣΜ/λμ
από την 16η Σεπτεμβρίου 2013, σχετική επιστολή προς τον Δήμο Ήλιδας, με κοινοποίηση
προς την ¨Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων¨, με Θέμα:
Διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων για το έργο:
«Διαμόρφωση κτηρίου ΤΕΙ και Περιβάλλοντα χώρου» ‐ Πρόσκληση συμμετοχής για
κατάθεση προσφορών.
Στην συγκεκριμένη επιστολή πολύ σωστά τους καλείτε να ακολουθήσουν την ανοιχτή
διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί και το δημόσιο συμφέρον.
Ελπίζω να ανταποκριθείτε στην πάγια εκφρασμένη γνώμη του Συνδέσμου μας στα θέματα
της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.
Παρακαλώ η επιστολή αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο τμήμα
Ενημέρωση Μελών – Βήμα Μελών.

Θεσσαλονίκη 15/10/2013
Με τιμή
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ

