Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321

Α.Π.:3300/1029/1193/27008/3370
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αθήνα, 30.12.2013
ΠΡΟΣ
1. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων
Έργων
2. Τα Μέλη της Ε.∆.Τ.∆.Ε. (δια
του κ. Προέδρου)
ΚΟΙΝ. Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων
∆/νση Προγ/τος Προτύπων και
∆ιεθνών Σχέσεων (∆11)
Τµήµα Προτύπων Αναλ. Τιµών &
Ειδικών Κοστολογήσεων (∆11γ)
ΑΝΑΚ.: Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.

ΘΕΜΑ:

Έλλειψη νοµιµότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση

ΣΧΕΤ.:

(α) Η από 20/12/2013 κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε
θέµα: «Μη νόµιµη συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων
Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για την ∆ευτέρα, 23-12-2013. Αίτηµα αναβολής και
χορήγησης στοιχείων»
(β) Η από 22/12/2013 κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε
θέµα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών
∆ηµοσίων Έργων – Αρχικές διαπιστώσεις για την εισήγηση της Υπηρεσίας
για το ∆’ τρίµηνο του 2012»

Κύριοι,
Την Παρασκευή, 27-12-2012, το µεσηµέρι παρελήφθη από τους εκπροσώπους των
Εργοληπτικών Οργανώσεων η µε αρ. πρωτ. Ε∆Τ/31/27-12-2013 πρόσκληση προς τα µέλη
της Ε∆Τ∆Ε για συνεδρίαση για την διαπίστωση των βασικών τιµών κατασκευής των
δηµοσίων έργων για το ∆’ τρίµηνο 2012. Χρόνος συνεδρίασης ορίζεται η ∆ευτέρα, 30-122013.

Η ως άνω πρόσκληση και η τυχόν συνεδρίαση στερούνται νοµιµότητας για τους εξής
λόγους:
1. ∆ιότι η πρόσκληση, κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2690/1999
(Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), δεν συνετάγη ούτε εστάλη από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή αυτού. Σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 της Υπουργικής Απόφασης ∆17α/10/2/Φ.2.5/12-1-2012 (ΦΕΚ Υπαλλήλων
Ειδικών Θέσεων κλπ 17/16-1-2012), Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο κ.
Ποτουρίδης Σταύρος µε αναπληρωτή του τον κ. Ζήλια Θρασύβουλο. Η πρόσκληση
όµως δεν υπογράφεται ούτε από τον έναν, ούτε από τον άλλον. Άρα δεν είναι νόµιµη.
2. Από την αποστολή της πρόσκλησης έως την συνεδρίαση, κατά παράβαση της ίδιας ως
άνω διάταξης, δεν µεσολαβεί ούτε µια εργάσιµη ηµέρα, ούτε συντρέχει περίπτωση
κατεπείγοντος, ούτε κάτι τέτοιο αναφέρεται στην πρόσκληση ώστε να καθίσταται νόµιµη η
σύντµηση στο µηδέν της προθεσµίας ειδοποίησης των µελών της Επιτροπής.
3. Όπως έχουµε ήδη τονίσει µε την από 20-12-2013 επιστολή µας, δεν παρέχεται στα
µέλη της Επιτροπής επαρκής – εύλογος χρόνος για να µελετηθούν οι 5.500 περίπου τιµές
µονάδος της εισήγησης.
4. Παρότι ζητήθηκαν, δεν έχουν ακόµη χορηγηθεί τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η
κρίση των µελών της Επιτροπής και στα οποία υποτίθεται ότι έχει βασιστεί η εισήγηση.
Κατόπιν αυτών, ζητάµε εκ νέου την παροχή των στοιχείων στα οποία βασίζεται η
εισήγηση και την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής ώστε να µεσολαβούν
τουλάχιστον 30 εργάσιµες ηµέρες µεταξύ της παροχής των στοιχείων και της συνεδρίασης.
Mε τιµή,
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,

