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Αριθ. Πρωτ.: 28808/ΣΜ/λµ     ΑΘΗΝΑ, 05 Μαίου 2015 
 

         Π Ρ Ο Σ 
1. Υπουργό Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης  
κ. Ν. Βούτση  
2. Αναπλ. Υπουργούς  
κ. Ι. Πανούση  
κ. Γ. Κατρούγκαλο  
κα. Α. Χριστοδουλοπούλου  
3. Υπουργό Οικονοµικών 
κ. Γιάνη Βαρουφάκη  
4. Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών 
Ναυτιλίας και Τουρισµού   
κ. Γ. Σταθάκη  

 

ΑΝΑΚ.:  Πρόεδρο Ελληνικού Κοινοβουλίου  
  κα Ζωή Κωνσταντοπούλου  
 

ΚΟΙΝ.:  1. Πολιτικά Κόµµατα  
  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  
  Ν.∆. 
  Το Ποτάµι  
  Κ.Κ.Ε. 
  ΑΝ.ΕΛ. 
  Πα.Σο.Κ. 
  2. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή  
  ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
 

       

ΘΕΜΑ:   Τροπολογία - Προσθήκη µε θέµα: "Τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 8 
του ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264) προς αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών" στο σχέδιο νόµου "Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης- 
Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση- 
Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις". 

ΣΧΕΤ.:  Η υπ’ αριθµ. 26580/9-9-2013/ επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον τότε Υπουργό 
∆ηµοσίας Τάξης µε θέµα: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
"ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ". 

  

Πληροφορηθήκαµε την εν θέµατι τροπολογία - προσθήκη που υπογράφετε ώστε να ενταχθεί 
στο σχέδιο νόµου "Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης- Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις".   

 

Στην εν λόγω τροπολογία µε µεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση διαπιστώσαµε ότι αναφέρεται 
ότι: ". . . για θέµατα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών 
που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα . . . είναι δυνατή στις σχετικές δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, εκπόνησης µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες 
διατάξεις, η εφαρµογή άπαξ της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού." 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
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Πάγια θέση του Συνδέσµου µας, που εκπροσωπεί περισσότερες από 950 ελληνικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις και θεωρείται ως ο κύριος εκπρόσωπος της εργοληπτικής 
επιχειρηµατικότητας στην Χώρα είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται καµµία παρέκκλιση από 
τις διατάξεις που εφαρµόζονται στα δηµόσια έργα.  

  

Την θέση αυτή την έχουµε εκφράσει σε σειρά εγγράφων µας, ειδικά αναφέρουµε εδώ την 
από 9-9-2013 (Α.Π. 26580) επιστολή µας προς τον τότε Υπουργό ∆ηµοσίας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη µε θέµα: Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου: 
«ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»", µε την οποία διαµαρτυρόµασταν για την ανάλογη απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην οποία αναφερόταν ότι 
"αποφασίζουµε  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. . . ."  

 

Σηµειώναµε, στην εν λόγω επιστολή διαµαρτυρίας, ότι:  

 

"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 επαναλαµβάνουµε το αίτηµά 
µας ώστε τόσο στην εν θέµατι όσο και σε όλες τις σχετικές δηµοπρασίες, όποτε κι αν αυτές 
γίνουν, να ακολουθήσετε τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες προκειµένου να 
διασφαλιστεί και το δηµόσιο συµφέρον".   

 

∆υστυχώς οφείλουµε και προς εσάς να επαναλάβουµε αυτούσιο το ανωτέρω αίτηµα 
και να παρακαλέσουµε για τις ενέργειες απόσυρσης της εν θέµατι τροπολογίας - 
προσθήκης, η οποία, εν µέσω ανθρωπιστικής κρίσης, στην Χώρα είναι προκλητική, 
δεδοµένης και της επισήµανσης στην σχετική Έκθεση του ΓΛΚ σύµφωνα µε την 
οποία :  "από την προτεινόµενη διάταξη ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού από την µη διασφάλιση των 
πλεονεκτηµάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας".  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


