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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Υπόψη
- Υπουργού,
κ. Κωστή Χατζηδάκη
- Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,
κ. Γεωργίου Γιαννούση
ΘΕΜΑ: Αναστολή εντάξεων έργων στο ΕΣΠΑ και υπογραφή σχετικών συµβάσεων.
Επείγουσα ανάγκη ενηµέρωσης του εργοληπτικού κόσµου.
Κύριοι,
µε το υπ'αριθµ. 17917 / 14-4-2014 έγγραφο της ΓΓ∆Ε που υπογράφεται απο τον Υπουργό
ΑΑΝ προβλέπεται ότι:
«...µέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία θα συµφωνηθεί µε τη
ΓΓ ΕΣΠΑ το αργότερο µέχρι το τέλος του Απριλίου 2014 και θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην
ΕΕ µέχρι το τέλος Μαΐου 2014, αναστέλλονται, σύµφωνα µε µνηµονιακή υποχρέωση, οι
εντάξεις έργων και η υπογραφή συµβάσεων εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που θα
συµφωνούνται µε την ΕΕ...Για το λόγο αυτό το Υπουργείο µας είναι υποχρεωµένο να
προχωρήσει σε άµεσο κλείδωµα εισαγωγής νέων εντάξεων και προσκλήσεων στο ΟΠΣ. Για
οποιαδήποτε απόφαση ένταξης εκδοθεί στο διάστηµα αυτό, καθ' υπέρβαση της παρούσας
εγκυκλίου, η ∆∆Ε δεν θα εγγράφει τα αντίστοιχα ποσά στις ΣΑ του Π∆Ε».
∆ηλαδή, για όσες δηµοπρασίες συγχρηµατοδοτούµενων έργων πραγµατοποιούνται από τις
14.4.2014 είναι άγνωστο εάν τελικά θα υπογραφούν συµβάσεις µε τους µειοδότες, ενώ
αµφίβολη είναι και η υπογραφή συµβάσεων των αναδόχων των έργων των οποίων η
δηµοπράτηση έγινε πριν τις 14.4.2014 και δεν είχαν υπογράψει την σχετική σύµβαση.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η αναπάντεχη εξέλιξη στην ροή του συστήµατος
παραγωγής των δηµοσίων έργων έχει αναστατώσει τον εργοληπτικό κόσµο της Χώρας, αφού
κανείς δεν γνωρίζει εάν τελικά η συµµετοχή στις δηµοπρασίες των τελευταίων τουλάχιστον
τριών µηνών έχει νόηµα και αντίκρυσµα.
Επισηµαίνουµε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δαπανούν κάθε εβδοµάδα σηµαντικά ποσά
για να εξασφαλίσουν την άρτια, έγκαιρη και έγκυρη συµµετοχή τους στις διαγωνιστικές
διαδικασίες και πλέον µε µία αναπάντεχη απόφαση του ΥΠΑΑΝ καθίστανται όλα αυτά τα
έξοδα άνευ αντίκρύσµατος, γεγονός που δεν συνάδει µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου σας
περι απλοποιήσεων των διαδικασιών ίδρυσης και δράσης των επιχειρήσεων της Χώρας.
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Επιπλέον µεγάλο προβληµατισµό προκαλεί η πρόβλεψη εξαίρεσης "εξαιρετικών περιπτώσεων
που θα συµφωνούνται µε την ΕΕ" που αναφέρετε στο υπόψη έγγραφό σας.
Κύριοι,
µε δεδοµένο ότι ο ΣΑΤΕ εκπροσωπεί περισσότερες από 900 εργοληπτικές εταιρείες, που
δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων της χώρας, σας ζητούµε την άµεση
και υπεύθυνη ενηµέρωσή µας επί των ανωτέρω θεµάτων τα οποία και είναι κρίσιµα
για την επίτευξη επαρκούς ανταγωνισµού στις διαγωνιστικές διαδικασίες των
δηµοσίων έργων καθώς και την οµαλή εκτέλεσή τους.
Επισηµαίνουµε ότι σε περίπτωση µη έγκαιρης ενηµέρωσής µας οφείλουµε να συστήσουµε
στα Μέλη µας την µη συµµετοχή τους στις άσκοπες και δαπανηρές δηµοπρατήσεις
των δηµοσίων έργων.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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