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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Déjà vu στην κατασκευή της… «Μόριας»

Έντονη διαμαρτυρία του ΣΑΤΕ και καταγγελία για συνέχιση «ειδικών διαδικασιών» για λίγους και
εκλεκτούς εργολήπτες για την κατασκευή προαναχωρησιακών κέντρων!
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 - 20|02|2017 16:00

Κι ενώ πλέον μπαίνει (και σε τυπικό πια επίπεδο) η πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει προαναχωρησιακά κέντρα
κράτησης, με την έγκριση παραχώρησης 150 οικίσκων που θα μπουν στα κέντρα της Λέσβου, της Σάμου και της Κω, η
καταγγελία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) για υιοθέτηση εκ μέρους της κυβέρνησης ειδικής
διαδικασίας με προσκλήσεις σε… «λίγους και εκλεκτούς» εργολήπτες για τις κατασκευές που πρόκειται να γίνουν μοιάζει
με déjà vu.

Κι ενώ πλέον μπαίνει (και σε τυπικό πια επίπεδο) η πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει προαναχωρησιακά κέντρα
κράτησης, με την έγκριση παραχώρησης 150 οικίσκων που θα μπουν στα κέντρα της Λέσβου, της Σάμου και της Κω, η
καταγγελία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) για υιοθέτηση εκ μέρους της κυβέρνησης ειδικής
διαδικασίας με προσκλήσεις σε… «λίγους και εκλεκτούς» εργολήπτες για τις κατασκευές που πρόκειται να γίνουν μοιάζει
με déjà vu.

Και αυτό γιατί θυμίζει τις αντίστοιχες καταγγελίες που είχαν γίνει από τους εργολήπτες επί εποχής Δένδια στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και κυβέρνησης Ν.Δ. και αφορούσαν ειδικότερα το κέντρο της Μόριας, όπου με τη δικαιολογία
του… «κατεπείγοντος» το Υπουργείο είχε προσκαλέσει το 2013 συγκεκριμένες εταιρείες για να «τρέξει» την κατασκευή,
αποκλείοντας τους εργολήπτες της Λέσβου.

Ο ΣΑΤΕ, με αφορμή ειδικότερα την περίπτωση της Κω, όπου επιλέχθηκε… «απευθείας» ανάδοχος για την κατασκευή του
προαναχωρησιακού κέντρου, παρεμβαίνει και ζητά εκτός από ανοιχτές διαδικασίες και την προτίμηση των εργοληπτικών
επιχειρήσεων που εδράζουν κοντά στα σημεία εκτέλεσης των έργων.

 

Μνήμες από… Δένδια

Μνήμες από τον αναβρασμό που προκάλεσε η -με την πρόφαση του κατεπείγοντος- απευθείας πρόσκληση σε δέκα μεγάλες
εργοληπτικές εταιρείες των Αθηνών το 2013 για την κατασκευή τότε των προαναχωρησιακών κέντρων στη Μόρια και στην
Κόρινθο ξυπνά η εξέλιξη που κατήγγειλε ο ΣΑΤΕ προς το γενικό γραμματέα Δημοσίας Τάξης και στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας, για την υιοθέτηση ειδικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στη νήσο Κω με διαπραγμάτευση «χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, διαδικασία
στην οποία προσκλήθηκαν να μετάσχουν μόνο λίγοι εκλεκτοί εργολήπτες εξαιρώντας όλες τις υπόλοιπες εργοληπτικές
επιχειρήσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και τους τοπικούς εργολήπτες», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση
χαρακτηριστικά.

Ο ΣΑΤΕ στην καταγγελία του υπενθυμίζει ότι το «ειδικό» αυτό σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στις



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet


17/7/2017 Déjà vu στην κατασκευή της… «Μόριας» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/91391-deja-vu-stin-kataskeyi-tis-morias 2/4

Ο ΣΑΤΕ στην καταγγελία του υπενθυμίζει ότι το «ειδικό» αυτό σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στις
περιπτώσεις ανάλογων έργων, κατονομάζοντας αυτήν της Λέσβου αλλά και της Σάμου, τονίζοντας πως και εκείνη την
εποχή ο Σύνδεσμος των εργοληπτών είχε απευθύνει σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας και είχε εκφράσει και πάλι την
έντονη αντίθεσή του για τις παρόμοιες διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί «και οι οποίες κατά περίεργο τρόπο
απευθύνονταν και απευθύνονται και πάλι στο ίδιο περίπου σώμα προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων»!

 

«Καμία παρέκκλιση»

Αφορμής δοθείσης λοιπόν και εγκαίρως, πριν προχωρήσουν οι διαδικασίες, ο ΣΑΤΕ επισημαίνει ξανά την πάγια θέση του
να μη γίνεται καμία παρέκκλιση από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα δημόσια έργα. Στο ίδιο πλαίσιο, με σημερινή
επιστολή του ο Σύνδεσμος ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να μη γίνει αποδεκτή τροπολογία - προσθήκη στην
οποία προβλέπεται το εξής:

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες και να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων και προμήθειας αγαθών σχετικά με την αναδιαμόρφωση,
επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και των εποπτευόμενων φορέων της,
αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τη στέγαση και φιλοξενία ανηλίκων, που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας κοινωνικής
προστασίας, ιδίως απροστάτευτων τέκνων και ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
στεγαστικής ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων προστασίας της ανηλικότητας σε περίοδο προσφυγικής κρίσης, οι
οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις».

Στην επιστολή σημειώνεται ακόμη ότι η θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι η αιτιολόγηση χρήσης ειδικών εξαιρέσεων από τη
νομοθεσία των δημοσίων έργων μέσω νομοθέτησης, δεδομένης και της κρίσιμης περιόδου του διανύει η χώρα μας,
συνιστά καταστρατήγηση των υφιστάμενων έγκυρων θεσμικών ρυθμίσεων και ευνοεί κατάφωρα λίγους εκλεκτούς έναντι
της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

 

Προτεραιότητα στους ντόπιους

Τέλος, πρόταση του Συνδέσμου, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις όπου γεννάται ανάγκη λόγω έκτακτων συνθηκών, είναι
να υιοθετούνται ανοιχτές διαδικασίες προς όλες τις δικαιούμενες, βάσει του προϋπολογισμού των έργων, να μετάσχουν
στις διαδικασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση που ακολουθήθηκε στις περιπτώσεις των έργων λόγω των σεισμών
του 2014 στην Κεφαλονιά και καλύφθηκε άψογα το επείγον των έργων.

Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνει ο ΣΑΤΕ, θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το κριτήριο αμεροληψίας κατά την πρόσκληση των
εργοληπτικών επιχειρήσεων και της ισότιμης μεταχείρισης των εργοληπτών, που σήμερα δεν εξασφαλίζονται, ενώ θα
μπορούν να μετέχουν στις διαδικασίες δημοπράτησης και εργοληπτικές επιχειρήσεις που εδράζουν πλησίον των σημείων
εκτέλεσης των έργων, οι οποίες σήμερα απουσιάζουν εντελώς από τα σχετικά έργα.
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