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ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014
ΠΡΟΣ
Μέλη ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ:

Ν/σχέδιο ΕΑΑ∆ΗΣΥ για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις - Ενσωµάτωσή του σε
πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τίτλο: Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΤ. :

(α) Η από 5-6-2014 ενηµερωτική επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του.
(β) Οι από 3-2-2014 επιστολές του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
κοινοποιούµενες στον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

Αγαπητά Mέλη,
σας πληροφορούµε ότι κατατέθηκε στο Β Θερινό τµήµα της Βουλής το εν θέµατι
πολυνοµοσχέδιο - σκούπα του Υπουργείου Οικονοµικών, στο οποίο ενσωµατώνεται πλήρως
το νοµοσχέδιο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις ως Μέρος Β' άρθρα 14-201.
Υπενθυµίζουµε ότι ο ΣΑΤΕ παρακολουθούσε από κοντά τις σχετικές εξελίξεις µε την ενεργή
συµµετοχή του στην δηµόσια διαβούλευση του ΥΠΑΑΝ τον Ιανουάριο του 2014, την
διοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης τον Μάρτιο του 2014, καθώς και την συµµετοχή του
σε ευρεία συνάντηση φορέων (εργολήπτες, µελετητές, σύµβουλοι επιχειρήσεων), την οποία
όρισε ο Πρόεδρος της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (βλ. α) σχετικό) και κατά την οποία:
- ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ η συµµετοχή του ΣΑΤΕ και των άλλων φορέων
στις οµάδες εργασίας που θα διαµορφώσουν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, βάσει των οποίων θα
ρυθµιστούν οι κανονισµοί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων.
- προέκυψε ότι το νοµοσχέδιο ΕΑΑ∆ΗΣΥ είχε περάσει το στάδιο ελέγχου και υποβολής
παρατηρήσεων της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής και η κατάθεσή του στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα γινόταν σε χρόνο που θα επέλεγε ο Υπουργός ΑΑΝ.
∆εν αναµενόταν η τόσο µεγάλη επίσπευση της κατάθεσης του νοµοσχεδίου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και
µάλιστα εν µέσω θερινής λειτουργίας της Βουλής.
Ως πρώτες επισηµάνσεις σηµειώνουµε:
• Γενική έναρξη ισχύος του Μέρους Β του πολυνοµοσχεδίου που αφορά στις ∆ηµόσιες
Συµβάσεις η 1/3/2015.
• Τα των ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων για τα έργα έχουν ως έναρξη ισχύος για τους
φορείς της κεντρικής κυβέρνησης την 1/3/2015 και για το σύνολο του δηµοσίου τοµέα την
1/10/2015.
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• Το Π.∆. για τον Κανονισµό Ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων εκδίδεται µετά από
απλή γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου ήτοι σε
δύο µήνες από την 1/3/2015.
• Το Π.∆. για τον Κανονισµό Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων εκδίδεται µετά από
απλή γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου ήτοι σε έξι
µήνες από την 1/3/2015.
• Η παράγραφος 8 του άρθρου 75 αφορά επανάληψη, στο µεγαλύτερο τµήµα της, της ήδη
ψηφισµένης παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόµου "Φάροι, Στρατολογία και λοιπές
διατάξεις" του ΥΠΕΘΑ περί έκδοσης προεδρικού διατάγµατος για την κατάρτιση και
λειτουργία επίσηµων καταλόγων οικονοµικών φορέων. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόµου του ΥΠΕΘΑ µε το υπόψη προεδρικό διάταγµα
καθορίζονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δηµιοσίων έργων και
µελετών.
Επισηµαίνουµε ότι στην χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ στην οποία µετείχαν
εκπρόσωποι περίπου 60 εταιρειών - µελών καθώς και Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων
του ΣΑΤΕ αποφασίστηκε η συγκρότηση 5µελούς οµάδας εργασίας, η οποία
συνεπικουρούµενη από τους Νοµικό και Τεχνικό Σύµβουλο του ΣΑΤΕ θα υποστηρίξει το ∆.Σ.
και τους εκπροσώπους του Συνδέσµου στις σχετικές µε τα ως άνω Π.∆. Οµάδες Εργασίας του
ΥΠΥΜΕ∆Ι και της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Τονίζουµε ότι κατά την συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ εκφράστηκε από όλους τους
µετέχοντες έντονη ανησυχία για την επίσπευση, εν µέσω θέρους, θέσπισης των σχετικών
διατάξεων, δεδοµένου ότι αυτές συνιστούν ένα αδρό περίγραµµα ευρύτερων κανόνων, η
συγκεκριµενικοποίηση των οποίων, µέσω των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, παραµένει άγνωστη
παράµετρος, γεγονός που γεννά υψηλή ασάφεια και αβεβαιότητα για την κατάληξη του
εγχειρήµατος. Επιπλέον, από πρώτη ανάγνωση του Μέρους Β΄ του εν θέµατι νοµοσχεδίου,
δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη οι γενικές και οι κατ' άρθρο παρατηρήσεις του ΣΑΤΕ
προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, που είχαν εγκαίρως υποβληθεί στους συναρµόδιους
Υπουργούς µε τις από 3-2-2014 (β) σχετικές επιστολές µας. Παράλληλα, απογοητευτική
χαρακτηρίστηκε από την ∆ιοίκηση του ΣΑΤΕ η αδυναµία της κυβέρνησης να θεσµοθετεί
αυτοβούλως επί ενός τόσο σηµαντικού ζητήµατος όπως είναι ο τοµέας ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Έργων και να αναγκάζεται να σύρεται σε νοµοθέτηση της τελευταίας στιγµής λόγω
µνηµονιακών υποχρεώσεων.
Η ∆ιοίκηση του ΣΑΤΕ παραµένει σε εγρήγορση και θα σας κρατά ενήµερους για
κάθε εξέλιξη, ενώ δροµολογεί την διοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης ή και
έκτακτης γενικής συνέλευσης, προκειµένου όλα τα Μέλη µας να ενηµερωθούν και
να εκφραστούν σχετικά.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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