ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.:32506
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Π Ρ Ο Σ:
Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Ρένα ∆ούρου
ΚΟΙΝ.: Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Χρ. Σπίρτζη

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ.:

Αδιαφανείς και αναποτελεσµατικές διαδικασίες σε δηµοπρατήσεις
έργων της Περιφέρειας Αττικής:
Α) Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τµηµάτων στο παράπλευρο
οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 €
Β) Αποκατάσταση βλαβών και επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο
Πρωτεύον Αστικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.838.190 €
Γ) Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο
τµήµα Μάνδρα - Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) &
αποκατάσταση των φθορών της υφιστάµενης Π.Ε.Ο. στο τµήµα από
Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ.
9+000)" πρ. 19,75 εκ. €
(i) Η υπ'αριθ. 32420/10.4.2018 επιστολή του ΣΑΤΕ µε πολλαπλούς αποδέκτες
µε θέµα: «Αυθαίρετοι όροι στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για το έργο:
"Αποκατάσταση βλαβών & επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον
Αστικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής", Προϋπολογισµού 6.000.000,00€ µε
ΦΠΑ».
(ii) H υπ'αριθ. 32419/26.4.2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια
Αττικής µε θέµα: «"Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο τµήµα Μάνδρα - Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) &
αποκατάσταση των φθορών της υφιστάµενης Π.Ε.Ο. στο τµήµα από Νέα Ζωή
Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)"
προϋπολογισµού 19,75 εκ. €».

Κυρία Περιφερειάρχη,
Ο Σύνδεσµός µας, στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει τα οξύτατα προβλήµατα των
εργοληπτικών εταιρειών – µελών του, έχει διαµαρτυρηθεί επανειληµµένα το τελευταίο
χρονικό διάστηµα, µεταξύ άλλων, για τους πολύ «σφιχτούς» πρόσθετους όρους που
τίθενται σε διακηρύξεις έργων και περιορίζουν υπερβολικά τον αριθµό εταιρειών που
δύνανται να υποβάλουν προσφορά.
Από την άλλη, οι υπερβολικές εκπτώσεις (της τάξης του 70% κάποιες φορές) που
οφείλονται, πέραν της οικονοµικής κρίσης, και στην ολιγωρία της Πολιτείας να επιβάλει
µέτρα, όπως τον αλγόριθµο αυτόµατου καθορισµού των ορίων αιτιολόγησης σε όλα τα
έργα και του αυτόµατου αποκλεισµού των υπερβολικά χαµηλών προσφορών σε έργα κάτω
του κοινοτικού ορίου, οδηγούν πολλές σοβαρές και αξιόπιστες εργοληπτικές εταιρείες στην
πλήρη και αντικειµενική αδυναµία ανάληψης έργων και στην παύση λειτουργίας τους µε
καταστροφικές συνέπειες για την οικονοµία, την απασχόληση, την ποιότητα των έργων και
των υποδοµών της Χώρας.
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Η αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, που δυστυχώς συνεχώς χειροτερεύει, απαιτεί
γενναίες αποφάσεις και ανάληψη ευθυνών από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, όπως οι
Αναθέτουσες Αρχές (Περιφέρειες, ∆ήµοι, κλπ.), το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών,
οι αρµόδιες Ανεξάρτητες Αρχές αλλά και οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Κόσµου, ΤΕΕ,
Εργοληπτικές Οργανώσεις και Οργανώσεις Μελετητών.
Μέσα στο συνολικό πλαίσιο που σε λίγες γραµµές περιγράψαµε θεωρούµε ότι η Περιφέρεια
Αττικής, η µεγαλύτερη αυτοδιοικητική µονάδα της Χώρας, η Περιφέρεια µε πληθυσµό
σχεδόν τον µισό του Ελληνικού Κράτους, πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην εφαρµογή
διαφανών και αποτελεσµατικών διαδικασιών στα ζητήµατα της ανάθεσης και της εκτέλεσης
των έργων. ∆υστυχώς, στην πράξη παρατηρούνται σοβαρά ζητήµατα αναποτελεσµατικότητας και µη τήρησης των κανόνων διαφάνειας.

Συγκεκριµένα για τα έργα του θέµατος:
Στα έργα Α και Β του θέµατος που αφορούν σε «Αποκατάσταση Βλαβών και επεµβάσεις
τοπικού χαρακτήρα» και «Βελτίωση ανακατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου ΠΑΘΕ»
τίθενται πρόσθετοι όροι που στην πράξη περιορίζουν ασφυκτικά τη δυνατότητα
συµµετοχής, όροι που για το έργο Β ήδη έχουν προσβληθεί στην αρµόδια Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) µε αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στο έργο Γ, που κατά τους ισχυρισµούς της Περιφέρειας – ισχυρισµούς, που ουδόλως
αµφισβητούνται από εµάς – είναι ένα έργο κατεπείγον και υψίστης σηµασίας για την
πληγείσα περιοχή της Μάνδρας και της ευρύτερης περιοχής ∆υτικής Αττικής, επιλέγονται
και προσκαλούνται εταιρείες που δεν πληρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια που
απαιτούνται για τα ήσσονος σηµασίας έργα Α και Β.
∆ηλαδή, εάν εφαρµοσθούν αναλογικά τα κριτήρια της ∆ιακήρυξης των έργών Α και Β θα
έπρεπε για το έργο Γ να απαιτούνται µεταξύ άλλων:
-

Ελάχιστος κύκλος εργασιών τριετίας 53.400.000 €.
Εκτέλεση ενός τουλάχιστον έργου οδοποιίας 19.300.000 € κατά την τελευταία τριετία

κριτήρια που πιθανότατα δεν πληροί καµία από τις προσκληθείσες εταιρείες!
Οδηγούµαστε, λοιπόν, µε τις διαδικασίες που ακολουθείτε, στο παράδοξο αποτέλεσµα για
έργα απλά, συνηθισµένα και σχετικά µικρού προϋπολογισµού, να απαιτούνται υπερβολικά
πρόσθετα προσόντα για τις επιχειρήσεις που διαγωνίζονται, ενώ, αντιθέτως, για έργο
πολλαπλάσιου προϋπολογισµού και υψίστης σηµασίας, να µην απαιτείται ουσιαστικά τίποτα.
Επιπλέον πολλές εταιρείες που περιλαµβάνονται στον πίνακα των εταιρειών προς κλήρωση
µας δήλωσαν ότι ποτέ δεν έλαβαν γνώση του χρόνου και του τόπου της κλήρωσης καθώς
και ότι ποτέ δεν ενηµερώθηκαν ότι περιλαµβάνονταν στον σχετικό πίνακα!
Κυρία Περιφερειάρχη,
∆εν επιθυµούµε επουδενί την παραµικρή καθυστέρηση στην εκτέλεση τόσο σηµαντικών και
επειγόντων έργων.
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Ωστόσο η µη τήρηση διαφανών και απλών διαδικασιών και η µη ενιαία αντιµετώπιση των
έργων (αλλού υπερβολικά αυστηρή και αλλού υπερβολικά χαλαρή) στο τέλος δεν είναι
αποτελεσµατική ούτε στον χρόνο υλοποίησης των έργων, ούτε στο κόστος και στην
ποιότητα κατασκευής.
Στην διάθεσή σας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ
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