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Προς: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Λ. Κηφισίας 7, 11523, Αθήνα
Κοιν.: 1. Υπουργό Υποδομών
κ. Χρήστο Σπίρτζη
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
3. Περιφ. Ένωση Δήμων Αττικής
4. Περιφερειάρχη Αττικής
κα. Ρένα Δούρου
5. Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
κ. Παναγ. Χατζηπέρο
6.κ.κ. Βουλευτές Ά Πειραιώς και Νήσων
7. κ.κ. Δημάρχους Π.Ε. Νήσων Αττικής

Θέμα: Δημοπρασίες κατά το Ν.4412/2016.
Με την εφαρμογή του Ν.4412, ο οποίος εκδόθηκε αιφνιδιαστικά στις 8/8/2016 και
οδήγησε σε άπειρες παρανοήσεις, λάθη και προβλήματα στο σύνολο του δημόσιου
τομέα αφού ουδεμία μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του ίσχυσε, ο Δήμος μας
αντιμετωπίζει πλέον τεράστιο πρόβλημα που αφορά στην διεξαγωγή των
δημοπρασιών έργων. Σύμφωνα με το άρθρο 221 του νέου Νόμου 4412, "η επιτροπή
διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής
που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας
παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση".
Ωστόσο, δεκάδες νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι, δεν διαθέτουν καν 3 τεχνικούς
υπαλλήλους, πολλοί δε ούτε έναν! Ο Δήμος Κυθήρων διαθέτει μόνο 1 τεχνικό
υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να
συγκροτήσει όργανο διεξαγωγής δημοπρασιών έργων, καθώς απαιτούνται ακόμα
τουλάχιστον 5 μέλη (2 τακτικά μέλη + 3 αναπληρωματικά). Ο Δήμος μας για το έτος
2017 έχει προγραμματίσει περισσότερες από 30 δημοπρασίες έργων που έχουν
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων ή από πόρους της Περιφέρειας
και του ΕΣΠΑ, τις οποίες όμως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει λόγω της
συγκεκριμένης πρόβλεψης του Νόμου 4412, που δεν έχει λάβει υπόψη της την
τεράστια έλλειψη προσωπικού στους επαρχιακούς Δήμους, σε πολλούς από τους
οποίους οι ίδιοι οι Δήμαρχοι αναγκαζόμαστε να εκτελούμε καθήκοντα υπαλλήλων.
Η ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και μία
τέτοια πρόβλεψη, που εκ των πραγμάτων αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα στους μικρούς
Δήμους να δημοπρατούν τα έργα τους, στέκεται στον αντίποδα και της πρόβλεψης αλλά
και του πνεύματος του ιδίου του Συντάγματος και των Νόμων που καθορίζουν την
αυτοτέλειά της.
Οι νησιωτικοί Δήμοι δεν μπορούν να βασίζονται στις τεχνικές υπηρεσίες των κατά
τόπους Περιφερειών για να δημοπρατούν έργα, γιατί οι χρονικές και
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις θα είναι τεράστιες και δεν θα δημοπρατηθεί ούτε
το 10% των προγραμματισμένων έργων. Ήδη το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικής
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
δηλώνει πλήρη αδυναμία για τη δημοπράτηση όλων των έργων και των 8 Δήμων
της Π.Ε. Νήσων, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Δήμος μας.
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Στόχος μας αλλά και υποχρέωσή μας απέναντι στους δημότες μας, είναι η όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη υλοποίηση του προϋπολογισμού μας, που με τη συγκεκριμένη
πρόβλεψη του Ν.4412 φαντάζει ουτοπική. Εξάλλου τί νόημα έχει να εντάσσουμε έργα
στους προϋπολογισμούς μας, να εξασφαλίζουμε με πολύ κόπο και αγώνα
χρηματοδοτήσεις και εν τέλει να αδυνατούμε να τα δημοπρατήσουμε;
Απαιτείται άμεσα νομοθετική παρέμβαση ή εγκύκλιος της υπηρεσίας σας που να
δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και από μη τεχνικούς
υπαλλήλους, για τους Δήμους που δεν διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό,
έστω μόνο για την διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών, δηλαδή για έργα έως του
ποσού των 60.000,00€ + ΦΠΑ.
Η μη επίλυση του άκρως σοβαρού αυτού ζητήματος, οδηγεί τους Δήμους μας σε
πλήρη στασιμότητα, αδράνεια και απαξίωση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε
παντελώς ανεκτέλεστους προϋπολογισμούς και εν τέλει υπονομεύει την τοπική
ανάπτυξη που είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε.
Παρακαλώ για άμεσες ενέργειές σας.

Με Τιμή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
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