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ΘΕΜΑ: ∆ηµοπράτηση δρόµου Πάτρα - Πύργος.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα τελευταίων ηµερών πρόκειται να δηµοπρατηθεί ο
αυτοκινητόδροµος Πάτρα - Πύργος µήκους 75 χλµ. και προϋπολογισµού κατασκευής 475 εκ.
€, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για την ένταξή του στο ΣΕΣ 2014-2020.
Υπενθυµίζουµε ότι το κοµµάτι αυτό έχει εξαιρεθεί από την παραχώρηση της Ολυµπίας Οδού,
λόγω διάφορων περιβαλλοντικών εµποδίων.

Κύριε Υπουργέ, δεδοµένων της πρόσφατης κατάργησης των κατωτάτων ορίων και των
προβλέψεων και των προτροπών των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για παρτιδοποίηση των
έργων (οδηγία 24/2014, άρθρο 46) όπου αυτό είναι εφικτό, προκειµένου και οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις να µπορούν ισότιµα να µετέχουν στις διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων,
φρονούµε ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας η
δηµοπράτηση του εν λόγω έργου σε παρτίδες, ώστε εταιρείες χαµηλότερων της 7ης τάξεων
να µπορούν να µετάσχουν στις σχετικές δηµοπρασίες, ειδικά σήµερα που τα
δηµοπρατούµενα έργα είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ.

Επιπλέον, οφείλουµε να τονίσουµε ότι, όπως προκύπτει από την σχετική διερεύνηση, το
µεγαλύτερο κοµµάτι του τµήµατος του νέου κοινοτικού χρηµατοδοτικού προγράµµατος ΣΕΣ
2014-2020 που αφορά τεχνικά έργα, έχει ήδη δεσµευτεί για την κατασκευή των έργων
παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων και άλλων µεγάλων έργων ενώ µόλις ένα πολύ µικρό
µέρος αποµένει να διατεθεί στις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Πεποίθησή µας αποτελεί ότι η δηµοπράτηση του έργου ως ενιαίου δεν συνιστά αναγκαία και
ικανή συνθήκη για την ταχεία και οικονοµικότερη κατασκευή του, αλλά κυριότερα δεν θα
διευκολύνει την διατηρησιµότητα των θέσεων απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν στην
διάρκεια εκτέλεσής του.

Ειδικά λόγω των υφιστάµενων προβληµάτων απαλλοτριώσεων και των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων, που είναι διάσπαρτα σε όλο το µήκος του δρόµου, καθώς και των απαραίτητων
έργων αρχαιολογικής έρευνας, θεωρούµε ότι επιβάλλεται η κατά τµήµατα δηµοπράτηση του
έργου ώστε να υπάρξουν και εργολαβίες που θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα
και χωρίς δικαστικές διενέξεις.
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∆εδοµένου ότι µε την πρότασή µας δεν απαγορεύεται η συµµετοχή των µεγάλων οµίλων της
Χώρας στις δηµοπρασίες, αφού µετά την κατάργηση των κατωτάτων ορίων έχουν δικαίωµα
συµµετοχής σε όλες τις, εν Ελλάδι, δηµοπρασίες, και µε δεδοµένο ότι η πρότασή µας οδηγεί
σε ευθεία αύξηση των ανταγωνιστικών συνθηκών, εις όφελος του ελληνικού δηµοσίου και
της κοινωνικής ευηµερίας των πολιτών, παρακαλούµε όπως την εξετάσετε µε την δέουσα
σοβαρότητα.

Επισηµαίνουµε ότι επιχειρήµατα περί καθυστέρησης της δηµοπρασίας µέχρις ότου
ετοιµαστούν τεύχη για την δηµοπράτηση σε παρτίδες δεν ευσταθούν, αφού ήδη από την Α'
φάση των διαγωνισµών για την παραχώρηση του εν θέµατι έργου
έχουµε διανύσει
περισσότερα από 13 χρόνια (Ιανουάριος του 2001 εγκρίθηκε η διακήρυξη προεπιλογής των
σχετικών έργων) και µε τις - αναµενόµενες - δικαστικές διενέξεις το διάστηµα θα
επιµηκυνθεί περαιτέρω.

Παραµένουµε στην διάθεσή σας για κάθε απαιτούµενη διευκρίνιση προκειµένου οι Υπηρεσίες
του Υπουργείου σας να στοιχειοθετήσουν την πραγµατική εικόνα περί του έργου.

Με τιµή

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

2

