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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας,
κ. Κων/νο Σκρέκα
ΚΟΙΝ.:-Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
∆ικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη

και

-Γραφείο Προέδρου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΘΕΜΑ: ∆ιατάξεις περί των δηµοσίων έργων στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου σας µε
θέµα «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, β) ενσωµάτωση
της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις».

Κύριε Υπουργέ,

στο εν θέµατι νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 12/12/2014
ενσωµατώνονται διατάξεις που αφορούν στην εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών
έργων στην Χώρα.

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι :
- στην παράγραφο 8 του άρθρου 28 προβλέπεται ". . . η δηµιουργία Μητρώου
εξειδικευµένων στελεχών προερχόµενων από τον ιδιωτικό τοµέα προκειµένου να
υποστηρίζουν για συγκεκριµένο χρόνο την επίβλεψη συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία και τήρηση
του µητρώου, όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, η διαδικασία διάγνωσης
των αναγκών των δικαιούχων, όπως ο τρόπος επιλογής των στελεχών από τους δικαιούχους,
η κάλυψη του σχετικού κόστους, ο ρόλος τους στην επίβλεψη των έργων, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
- στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 προβλέπεται ότι "Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης, µπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων από το
ΕΣΠΑ και τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό ΕΟΧ δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς µπορεί να εκδίδεται
µια και µόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο. Κατά
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παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ και τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό ΕΟΧ δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσµατα του σταδίου της
αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου µπορεί να εκδίδεται µια και µόνο εκτελεστή
διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις
τεχνικές µελέτες που αφορούν σε έργα επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση από τα ΕΠ του
ΕΣΠΑ".
- στην παράγραφο 11 του άρθρου 58 προβλέπεται ότι " Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και των
συναρµόδιων Υπουργών, συστήνονται επιτροπές, οι οποίες, σε συνεργασία µε τις κατά
αντικείµενο αρµόδιες υπηρεσίες, αναλαµβάνουν την κωδικοποίηση και βελτίωση της
υφιστάµενης νοµοθεσίας, ανά κατηγορία έργων, την αναθεώρηση, κατάργηση και
επαναδιατύπωση σχετικών διατάξεων, προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδροµή υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων έργων υποδοµής. Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται εντός τριών
µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου και καθορίζουν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και
ορόσηµα για την ολοκλήρωση των εργασιών των επιτροπών µέχρι 31.12.2015.".

∆εδοµένου ότι:
• στην Ελλάδα υπάρχει αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που µέχρι
πρόσφατα είχε την νοµοθετική πρωτοβουλία για τα ζητήµατα των δηµοσίων έργων και
• από τις 8/8/2014 έχει τεθεί σε ισχύ ο Ν.4281/2014 το Β' Μέρος του οποίου αφορά στα
θεσµικά ζητήµατα ρύθµισης των ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Χώρας, και στο οποίο, µεταξύ
άλλων, προβλέπεται η σύνταξη Κανονισµού Ανάθεσης και η σύνταξη Κανονισµού Εκτέλεσης
των ∆ηµοσίων Έργων στην Χώρα, µε πρωτοβουλία του Υπουργείου ΥΜΕ∆Ι,
θεωρούµε ότι η ενσωµάτωση αποσπασµατικών ρυθµίσεων θεµάτων του συστήµατος
παραγωγής δηµοσίων έργων στο εν θέµατι νοµοσχέδιο του Υπουργείου σας µόνο σύγχυση
και ασάφεια µπορεί να προκαλέσει, ενώ είναι πολύ πιθανό είτε µεταγενέστερες ρυθµίσεις των
ανωτέρω αναφερόµενων Κανονισµών είτε και του Ν. 4281/2014, να συγκρούονται µε αυτές.

Ως εκ τούτου προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλότητα στην θεσµική διαδικασία ρύθµισης
των θεµάτων που άπτονται των δηµοσίων έργων παρακαλούµε να αποσυρθούν οι ως άνω
διατάξεις ή και άλλες που ενδεχοµένως έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά και να εξεταστούν
συνολικά µε όλες τις διατάξεις που θα διέπουν το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων στην
Χώρα.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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