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Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
µε την σχετική επιστολή µας είχαµε εγκαίρως επισηµάνει ότι :
α) µετά την έκδοση του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), το θεσµικό πλαίσιο που διέπει
πλέον τη λειτουργία του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι τα άρθρα 134-138 του εν λόγω νόµου, η έναρξη
ισχύος των οποίων έχει προβλεφθεί στο άρθρο 201 παρ. 3 ως εξής, για τα έργα :
•
•

αρχίζει, όσον
01.01.2015.

αφορά

όλους

τους

φορείς

της

Κεντρικής

Κυβέρνησης

από

την

και όσον αφορά το σύνολο του δηµόσιου τοµέα από την 01.12.2015.

β) για την ορθή λειτουργία του ως άνω συστήµατος, θα πρέπει να υπάρχει ενεργή και
δοκιµασµένη διασύνδεση όλων των εµπλεκόµενων φορέων της δηµόσιας διοίκησης που
εκδίδουν τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα των εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως
Ασφαλιστικά Ταµεία, ∆ΟΥ, Πρωτοδικεία, Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κ.ο.κ. ,
προϋπόθεση που µέχρι και σήµερα δεν υφίσταται και ούτε διαφαίνεται ικανός σχεδιασµός και
προεργασία του Ελληνικού ∆ηµοσίου για να υπάρξει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Παράλληλα είχαµε αναδείξει ότι είναι προφανής η ανάγκη θέσπισης ασφαλιστικών δικλείδων
επιτάχυνσης των πολλαπλασιαστικών θετικών επιπτώσεων από την κατασκευή δηµοσίων
έργων, µε την οµαλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και σε αυτή την βάση προέκυπτε
αναντίρρητα η ανάγκη παρέµβασης στο υφιστάµενο σύστηµα δηµοπράτησης των έργων.
Ως τέτοια παρέµβαση ο Σύνδεσµός µας υποστήριξε στην σχετική επιστολή του την
γενικευµένη εφαρµογή της παρέκκλισης που περιγράφεται στο εδάφιο Γ και που ήδη
εφαρµόστηκε στο έργο Πάτρα Πύργος, ακόµη και δια της νοµοθετικής οδού, αφού θεωρούµε
ότι, µε την θέσπιση διεξαγωγής των δηµοπρασιών των έργων σε δύο διακριτά
στάδια, διασφαλίζεται η διαφάνεια και αφετέρου οδηγούµαστε σε γρήγορη ανάδειξη
αναδόχου, αφού θα ελαχιστοποιηθούν οι ενστάσεις, µε τελικό αποτέλεσµα την ταχύτερη και
αποδοτικότερη παραγωγή δηµόσιων έργων, που στην ουσία συνεπάγεται ταχύτερη διασπορά
των θετικών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στο σύνολο της οικονοµίας.
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∆υστυχώς οι ανωτέρω προτάσεις µας δεν εισακούστηκαν και πλέον διανύουµε τις πρώτες
ηµέρες του Ιανουαρίου του 2015, η υποχρέωση ηλεκτρονικής δηµοπράτησης για τους
φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης υπάρχει ήδη από την 1/1/2015 αλλά καµία πλατφόρµα
και τεύχη δηµοπράτησης δεν έχουν αναπτυχθεί από την Ελληνική ∆ιοίκηση και όλο
το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων κινδυνεύει να βραχυκυκλωθεί από την
ανετοιµότητα που επιδεικνύουν πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της
∆ιοίκησης µε συνέπεια όλες οι από σήµερα διενεργούµενες δηµοπρατήσεις έργων
της Κεντρικής ∆ιοίκησης να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν παράνοµες.

Προκειµένου να µην χαθούν πολύτιµοι πόροι του ΕΣΠΑ σας ζητούµε και πάλι την άµεση
υιοθέτηση διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών των έργων σε δύο διακριτά
στάδια, καθώς και την έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο 136 του Ν.4281/2014
Υπουργικής Απόφασης παράτασης του χρόνου έναρξης υποχρεωτικής εφαρµογής
των σχετικών διατάξεων για τα έργα της Κεντρικής ∆ιοίκησης κατά ένα τρίµηνο
προκειµένου να προετοιµαστούν οι σχετικές πλατφόρµες υποδοχής των προσφορών για την
ηλεκτρονική δηµοπράτηση των έργων σε δύο διακριτά στάδια.

Ευελπιστώντας σε ταχεία υιοθέτηση του αιτήµατός µας, παραµένουµε στην διάθεσή σας.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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