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ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική ∆ηµοπράτηση Έργων και Στάδια Κατάθεσης Προσφορών

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

Α. Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, που αναπτύσσεται στη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και µέσω
αυτού θα πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η
παρακολούθηση µίας δηµόσιας σύµβασης, µε προϋπολογισµό 60.000,00 ευρώ και άνω, άνευ
ΦΠΑ.

Μετά την έκδοση του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), το θεσµικό πλαίσιο που διέπει πλέον
τη λειτουργία του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι τα άρθρα 134-138 του εν λόγω νόµου, η έναρξη ισχύος
των οποίων έχει προβλεφθεί στο άρθρο 201 παρ. 3 ως εξής, όσον αφορά τα έργα :

•

αρχίζει, όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης από την 01.01.2015.

•

και όσον αφορά το σύνολο του δηµόσιου τοµέα από την 01.12.2015.

Για την ορθή λειτουργία του ως άνω συστήµατος, θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρχει
ενεργή και δοκιµασµένη διασύνδεση όλων των εµπλεκόµενων φορέων της δηµόσιας
διοίκησης που εκδίδουν τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα των εργοληπτικών
επιχειρήσεων όπως Ασφαλιστικά Ταµεία, ∆ΟΥ, Πρωτοδικεία, Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων, κ.ο.κ. , προϋπόθεση που σήµερα δεν υφίσταται και ούτε διαφαίνεται ικανός
σχεδιασµός και προεργασία του Ελληνικού ∆ηµοσίου για να υπάρξει σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα.

Β. Επειδή
α.
ο Νόµος 3263/2004 που εισήγαγε το ισχύον σύστηµα ανάθεσης των έργων απέτυχε
και στους δύο στόχους του, αυτόν της συγκράτησης των εκπτώσεων και αυτόν της
εξυγίανσης και της επιβολής κανόνων διαφάνειας,

β.

οι προϋποθέσεις:
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i) των πλήρων και αξιόπιστων µελετών,
ii) της σωστής και επαρκούς επίβλεψης και
iii) της ευνοµούµενης και χρηστής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
που αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για τη λειτουργία της απόλυτης µειοδοσίας, δεν
υφίστανται και ουδείς γνωρίζει πότε θα διασφαλιστούν,

γ.
η εντεινόµενη κρίση και η δραµατική µείωση των έργων ευνοούν την εµφάνιση
φαινοµένων άκριτου και νοσηρού ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα να «εκδιώκονται» από τον
κλάδο οι, κατά τεκµήριο, συνεπέστεροι,

δ.
οι µεγάλες εκπτώσεις υποβαθµίζουν την ποιότητα των έργων και υπονοµεύουν την
ολοκλήρωσή τους, µε δυσµενείς επιπτώσεις για τους αναδόχους αλλά και τους εργαζοµένους
και προµηθευτές των αναδόχων,

ε.
η ανάγκη γρήγορης ανάδειξης αναδόχου, µε την αποφυγή των άκριτων & αναίτιων
ενστάσεων & προσφυγών από τους διαγωνιζοµένους είναι επείγουσα,

είναι προφανής η ανάγκη θέσπισης ασφαλιστικών δικλείδων επιτάχυνσης των
πολλαπλασιαστικών θετικών επιπτώσεων από την κατασκευή δηµοσίων έργων, µε την
οµαλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης.

Γ. Πρόσφατα, κατά την απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο
Ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα - Πύργος που υπογράψατε στις 7-10-2014,
περιλαµβάνεται η έγκριση παρέκκλισης από τις κείµενες διατάξεις στα τεύχη δηµοπράτησης,
ώστε το στάδιο κατάθεσης προσφορών να µην είναι ενιαίο αλλά να διαιρείται σε δύο διακριτά
επί µέρους στάδια, για κάθε ένα από τα οποία θα συντάσσεται αυτοτελές Πρακτικό από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τα οποία περιλαµβάνουν α) την κατάθεση και τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και β) την πρόσκληση από την Αναθέτουσα Αρχή των
εργοληπτικών επιχειρήσεων ή/ και κοινοπραξιών που έγιναν δεκτές στο πρώτο στάδιο για
την υποβολή, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των Οικονοµικών Προσφορών.

Από τις διαπιστώσεις των εδαφίων Α και Β προκύπτει αναντίρρητα η ανάγκη παρέµβασης στο
υφιστάµενο σύστηµα δηµοπράτησης των έργων, ώστε να αποφευχθούν:

Ι) Η τέταρτη κατά σειρά παράταση έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην περίπτωση των έργων καθώς και
ΙΙ) Τα νοσηρά φαινόµενα του εδαφίου Β που προέρχονται από την γενικευµένη και άκριτη
εφαρµογή του συστήµατος της απόλυτης µειοδοσίας.
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Ως τέτοια παρέµβαση ο Σύνδεσµός µας υποστηρίζει την γενικευµένη εφαρµογή της
παρέκκλισης που περιγράφεται στο εδάφιο Γ και που ήδη αποδεχθήκατε στο έργο Πάτρα
Πύργος, ακόµη και δια της νοµοθετικής οδού.

Θεωρούµε ότι, µε την θέσπιση διεξαγωγής των δηµοπρασιών των έργων σε δύο διακριτά
στάδια, διασφαλίζεται η διαφάνεια και αφετέρου οδηγούµαστε σε γρήγορη ανάδειξη
αναδόχου, αφού θα ελαχιστοποιηθούν οι ενστάσεις, µε τελικό αποτέλεσµα την ταχύτερη και
αποδοτικότερη παραγωγή δηµόσιων έργων, που στην ουσία συνεπάγεται ταχύτερη διασπορά
των θετικών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στο σύνολο της οικονοµίας.

Ευελπιστώντας σε ταχεία υιοθέτηση του αιτήµατός µας, παραµένουµε στην διάθεσή σας.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

3

