ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ (εκπρ. των τάξεων Α1 έως 2η)
Γραφείο Παρακολούθησης ∆ιαγωνιστικών ∆ιαδικασιών

Θεσσαλονίκη 18/06/2019
ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΣΑΤΕ & Μέλη ∆.Σ.

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση (παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016), του ∆ήµου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων, και ταυτόχρονη πρόσκληση σε
τρείς (3) οικονοµικούς φορείς για επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση
οκτώ (8) έργων συνολικού προϋπολογισµού 3.500.000,00 €υρώ

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι
Σε αυτό το δύσκολο και φτωχό επιχειρηµατικό περιβάλλον,οι µικροµεσαίες και πολύ
µικρές εταιρείες αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλο πρόβληµα, σε σηµείο όπου η µία µετά την
άλλη σταµατούν οριστικά, δηλαδή βάζουν λουκέτο.
Οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν κατέγραψαν τεράστιες ζηµίες και είτε
ανάλωσαν σηµαντικό µέρος των ιδίων κεφαλαίων τους για να συνεχίσουν να λειτουργούν
είτε υποχρεώθηκαν σε συγχώνευση µε άλλες επιχειρήσεις.
Το πρόβληµα αφορά και τον Σύνδεσµό µας.
Τα µέλη µας από το 2015 στο 2018
στις τάξεις 3ης έως 7ης µειώθηκαν κατά 15%, ήταν 423 έµειναν 359 χάθηκαν 64
στις τάξεις Α1 έως 2ης µειώθηκαν κατά 35%. ήταν 398 έµειναν 258 χάθηκαν 140
Τα ελάχιστα έργα που δηµοπρατούνται δεν είναι αρκετά για να δώσουν "ψωµί" σε
ολόκληρο τον τεχνικό κλάδο.
Έκρηξη των απευθείας αναθέσεων καταγγέλλουν οι εργολάβοι.
Το γεγονός, αν και έχει επισηµανθεί από τον ΣΑΤΕ στο υπουργείο Υποδοµών και την
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, επανειληµµένως µε συνεχόµενες καταγγελίες, δεν αντιµετωπίστηκε
αποτελεσµατικά.∆ιότι στην απευθείας ανάθεση,αρκεί µόνο ο χαρακτηρισµός του έργου
ως «κατεπείγον» από την αναθέτουσα αρχή µε τον οποιοδήποτε τρόπο, η οποία
αναθέτουσα αρχή εν συνεχεία προσκαλεί υποψηφίους οικονοµικούς φορείς κατά κανόνα
τους κολλητούς της για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
Στην προκειµένη περίπτωση :

Ο ∆ήµος Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ.Θεοδώρωνµε την επίκληση:1). Της υπ’
αριθµ.7228/05-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την
κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ∆ηµοτικών – Τοπικών
Κοινοτήτων και Ενοτήτων του ∆ήµου, έως 31/12/2018
2). Της υπ’ αριθµ.1374/21-02-2019 εκ νέου, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
∆ηµοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων και Ενοτήτων του ∆ήµου, έως 21/05/2019,στις
15/02/2019 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την υπ’
αριθµ.108/2019 απόφαση, εγκρίνει το παρακάτω θέµα:
[… ΘΕΜΑ 2ο :
‘’ Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης προς οικονοµικούς φορείς για
επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών
υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου ΛουτρακίουΠεραχώρας – Αγ. Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 29ης
και 30ης Σεπτεµβρίου 2018 που προκάλεσαν πληµµύρες, κατολισθήσεις κλπ. και τις
φυσικές καταστροφές της 23ης Ιουλίου 2018.» και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ‘’]
Η σχετική µελέτη για το έργο:«Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των
συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 29ης και 30ης
Σεπτεµβρίου 2018 που προκάλεσαν πληµµύρες, κατολισθήσεις κλπ. και τις φυσικές
καταστροφές της 23ης Ιουλίου 2018.»,
περιλαµβάνει οκτώ (8) υποέργα ανά δηµοτική ενότητα του ∆ήµου, καθώς και στη Τ.Κ.
Πισίων,συνολικού προϋπολογισµού 3.500.000,00 €υρώ
Εν συνεχεία προσκαλεί τρείς οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν φάκελους προσφοράς
για τα οκτώ (8) έργα στις 20/06/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00π.µ.
Η πρόσκληση των τριών (3) υποψηφίων οικονοµικών φορέων οι οποίοι προσκλήθηκαν
από τον ∆ήµο Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ.Θεοδώρωνγια να επιλεγούν ως ανάδοχοι
για την εκτέλεση των οκτώ (8) έργων αναδεικνύει το πρόβληµα σε όλο του το µεγαλείο.
Τρείς (3) εργολάβοι για οκτώ (8) έργα συνολικού προϋπολογισµού 3.500.000,00 €υρώ !!!
Αυτό ξεπερνά κάθε όριο και µε δεδοµένη την κρίση που µαστίζει τον εργοληπτικό κλάδο
την τελευταία οκταετία θα έπρεπε τουλάχιστον για λόγους ευταξίας, το πλήθος των
προσκαλούµενων για διαπραγµάτευση υποψηφίων οικονοµικών φορέων να ήταν
τριπλάσιο των έργων.
Επίσης θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και στοιχεία εξειδίκευσης και
ετοιµότητας και να ζητούνται κατά περίπτωση από τουςπροσκαλούµενους για
διαπραγµάτευση υποψηφίους οικονοµικούς φορείς.
Κατόπιν αυτών θα πρέπει να ακυρωθεί η εν θέµατι απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια και οικονοµικά αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου και

προπαντός να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος ανταγωνισµός επ’ ωφελεία των
συµφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
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