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ΘΕΜΑ: « Αναθέσεις µε κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ »
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι
Επαναφέρω το θέµα « Αναθέσεις µε κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ » προς
συζήτηση στο ∆.Σ. του ΣΑΤΕ το οποίο είχα θίξει µε προσωπική µου επιστολή στις 27 Μαρτίου
2017, µόλις είχε τεθεί σε εφαρµογή το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 µε απόφασή του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη , δηµοσιευµένη στο ΦΕΚ 900/17 Μαρτίου 2017
(Οκτώ µήνες µετά την ισχύ του Νόµου).
Αναφέρθηκα τότε στην ευεργετική διαδικασία των αναθέσεων µε κλήρωση.
∆υστυχώς, µετά την παρέλευση τόσων µηνών και την τεράστια κινητοποίηση χιλιάδων
συναδέλφων κυρίως των µικρών τάξεων -αλλά όχι µόνο, να εγγραφούν στους καταλόγους
των Αναθετουσών Αρχών του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, πιστεύοντας
στην ευεργετική διάσταση των «απευθείας αναθέσεων», ήρθε η απογοήτευση.
Σήµερα αν δούµε τα Οριστικά Αποτελέσµατα των Ηλεκτρονικών Κληρώσεων στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, βγαίνει το
συµπέρασµα ότι το εν λόγω σύστηµα δεν λειτουργεί και η όλη διαδικασία έχει παγώσει.
Οι αναθέσεις µε κλήρωση για έργα έως 20.000,00 €, δεν ξεπερνούν τις 50 πανελλαδικά.
Ίσως φταίνε τα δήθεν φοβικά σύνδροµα των Αρχόντων της τοπικής Αυτοδιοίκησης για το αν
λειτουργήσει και πώς η διαδικασία ανάθεσης µε κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,
αναφερόµενοι διαρκώς σε «ανεξήγητα» εµπόδια και δυσκολίες που θα προκύπτουν από
αναθέσεις σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εκτός Νοµού -ποτέ εξ άλλου δεν ίσχυσε η εντοπιότητα
για την κατασκευή ∆ηµοσίου Έργου.
Προς τι οι αυθαίρετες κινδυνολογίες;
Μήπως δεν θέλουν να λειτουργήσει ο νέος τρόπος ανάθεσης έργων και θέλουν να συνεχίσουν
την προσφιλή τους συνήθεια κάνοντας τεχνηέντως παρατυπίες πάνω στον νόµο,
ανακαλύπτοντας διαρκώς «παράθυρα» για να κάνουν «απευθείας αναθέσεις» σε δικούς τους
εργολάβους ακολουθώντας τις γνωστές µεθόδους και πρακτικές µε αδιαφανείς διαδικασίες που
δηµιουργούν «δύο µέτρα και δύο σταθµά», διαµορφώνοντας κατηγορίες ευνοηµένων και
αδικηµένων εργολάβων ;
∆ηλαδή, επί της ουσίας καταστρατηγούν κάθε έννοια δικαίου µε την δηµιουργία συνθηκών
άνισου και αθέµιτου ανταγωνισµού, σε όλους εµάς που βιώνουµε τις δυσκολότερες συνθήκες
επιβίωσης.
Επιτέλους ας αναλάβουν την ευθύνη και τον έλεγχο της αυστηρής εφαρµογής των αναθέσεων
µέσω των ηλεκτρονικών κληρώσεων, οι ελεγκτές των υπουργείων Υποδοµών, Οικονοµικών και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, ώστε εφεξής η διαδικασία της
«απευθείας ανάθεσης» δηµοσίων συµβάσεων έργων και µελετών να γίνεται:
●

Μέσα από ένα αδιάβλητο σύστηµα και όχι κατά το δοκούν, όπως πολλάκις συνέβαινε στο

●

●

παρελθόν. Ειδικότερα για την επιλογή του αναδόχου να διενεργείται υποχρεωτικά δηµόσια
ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του (ΚΗΣΚ)
Η δηµόσια κλήρωση να διενεργείται µεταξύ συµµετεχόντων εγγεγραµµένων στους
καταλόγους του άρθρου 118 § 5 που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια αξιοπιστίας,
τεχνικής και οικονοµικής επάρκειας.
Κάθε αναθέτουσα αρχή να εφαρµόζει αυστηρά το άρθρο 118 § 5 ως προς το όριο του 10%
των πιστώσεων που διατίθενται κατ΄ έτος για ανάθεση συµβάσεων έργων, µελετών και
παροχής υπηρεσιών ,

χωρίς οι Αναθέτουσες Αρχές του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
●
●
●

Να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
(άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) άρθρο 32 του ν.4412/2016.
Να βαφτίζουν το έργο ως "εργασία" για να µην υπάρχει διακήρυξη τύπου Β, και να
επιτρέπεται η συµµετοχή ακόµα και όσων δεν έχουν ΜΕΕΠ.
Να κάνουν κατάτµηση έργων δηµιουργώντας πολύ µικρά έργα µε προϋπολογισµούς έως
6.500,00 €, πλέον ΦΠΑ και να ακολουθούν την διαδικασία «απευθείας ανάθεσης» µε
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.

∆ιευκρινίζεται σαφώς ότι η απευθείας ανάθεση µικρών έργων (έως 6.500,00 €, πλέον ΦΠΑ), δεν
καταργήθηκε αφού το άρθρο 15 του Π.∆. 171/1987, ειδικά για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση,
διατηρείται σε ισχύ (περίπτωση 67 της § 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).
Επειδή οι αναθέσεις έργων µε κλήρωση δεν αφορούν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία αλλά είναι
καθαρά εθνική πολιτική και κυβερνητική επιλογή ,θα πρέπει οι αναθέτουσες αρχές να αφήσουν
τα δήθεν φοβικά τους σύνδροµα και να µεριµνήσουν ούτως ώστε να ενεργοποιείται
η διαδικασία των «αναθέσεων µε κλήρωση» , για να µπορέσουν, λόγω του µικρού µεγέθους
των έργων, να παραχθούν γρήγορα αποτελέσµατα.
Εµείς σαν οργάνωση θεωρώντας ότι η ευεργετική διαδικασία των «αναθέσεων µε κλήρωση»
είναι πλέον φιλί ζωής για όλους τους συναδέλφους κυρίως των µικρών τάξεων, ας συνεχίσουµε
κάθε προσπάθεια θωράκισης της θεσµοθετηµένης νέας διαδικασίας της «απευθείας ανάθεσης»,
σύµφωνα µε το άρθρο 118 § 5 & 6 έως ότου αυτό καταστεί εφικτό.
Οφείλω να δώσω τα εύσηµα στην γραµµατειακή υποστήριξη για την άψογη οργάνωση στο site
του συνδέσµου µας ως προς την επικαιροποίηση της «Εφαρµογής Ενηµέρωσης Προσκλήσεων
των Α.Α.»
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