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ΠΡΟΣ

Την

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υπόψη Προέδρου,
κ. ∆. Ράϊκου
ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Υπόψη κ. Σπ. Παναγόπουλου
2. ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών
Υπόψη ∆ντριας κας Ε. Σαββίδη &
Προϊσταµένης Τµήµατος Μελετών
κας Μ. Καλογρίδου

ΑΝΑΚ.:

1. Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών
Ναυτιλίας & Τουρισµού, κ. Γ. Σταθάκη
2. Αν. Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών
κ. Χρ. Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: Πλαίσιο συµµετοχής του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την
ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις.
ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28756/24-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε
θέµα: "∆ιαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις
δηµόσιες συµβάσεις".
(β) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28638/30-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε
θέµα: "Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση
των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις: Νοµοτεχνική µεθοδολογία
ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών 2014/23/ΕΚ,
2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις και δοµή νέου θεσµικού
πλαισίου για τα δηµόσια έργα."

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Σύνδεσµός µας, για το εν θέµατι ζήτηµα σας υπέβαλλε:
I - Το (α) σχετικό µε το οποίο ζητήσαµε να δοθεί στους φορείς ο απαραίτητος χρόνος να
προετοιµάσουν θέσεις & απόψεις και συγκεκριµένα να τεθούν ως προθεσµίες:

Α. Για την διαβούλευση επί θεµάτων νοµοτεχνικής µεθοδολογίας ενσωµάτωσης των
κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις στην εθνική νοµοθεσία : έως τις
20.5.2015.
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Β. Για την διαβούλευση επί συγκεκριµένων θεµάτων, ανά είδος δηµόσιας σύµβασης:
από τις 21.5.2015 έως τις 31.7.2015.

ΙI - Το (β) σχετικό µε το οποίο διατυπώσαµε τις θέσεις του ΣΑΤΕ για την νοµοτεχνική
µεθοδολογία ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών
2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις και τη δοµή νέου
θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα.

Σε συνέχεια αυτών των επιστολών και διατρέχοντας τα υπόλοιπα κείµενα διαβουλεύσεων της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συγκεκριµένα αυτά που αφορούν στα θέµατα :
•

Ηλεκτρονικές
επικοινωνίες,
Ηλεκτρονικοί
κατάλογοι,
Ηλεκτρονική
διαβίβαση/αποστολή γνωστοποιήσεων, Ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα του
διαγωνισµού (έως 29.05.2015).

•

Κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργατικές παράµετροι, Το νέο ειδικό καθεστώς για
τις κοινωνικές, υγειονοµικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες (έως
22.05.2015).

•

Κριτήρια ανάθεσης
15.05.2015).

•

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προµήθειας, Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (eCertis), Επίσηµοι κατάλογοι οικονοµικών φορέων (έως 15.05.2015).

•

Κεντρικές Αγορές - ∆ιασυνοριακή ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, Υποδιαίρεση
συµβάσεων σε τµήµατα (έως 15.05.2015).

•

Υπεργολαβία (έως 08.05.2015).

των

συµβάσεων,

Κοστολόγηση

του

κύκλου

ζωής

(έως

διαπιστώνουµε ότι από την µία µεριά ο αποσπασµατικός τρόπος αντιµετώπισης των κύριων
ζητηµάτων των δηµοσίων συµβάσεων και από την άλλη µεριά ο οριζόντιος τρόπος
αντιµετώπισης τους, ενιαία για κάθε τύπο δηµόσιας σύµβασης (έργα, προµήθειες και
υπηρεσίες) είναι αντίθετος µε την θέση του Συνδέσµου µας περί αναγκαιότητας
θεσµοθέτησης ενός ενιαίου και ξεχωριστού Κώδικα για τα ∆ηµόσια Έργα, ώστε να είναι
γνωστό εκ των προτέρων, πλήρες, κοινό για όλους, απλό, ξεκάθαρο και διαφανές το θεσµικό
πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης, και να µην αναζητείται σε δυσερµήνευτους γενικόλογους
νόµους, πολλαπλά διατάγµατα, αποφάσεις αναθετουσών αρχών κλπ. Περαιτέρω
διαπιστώνουµε ότι στα έγγραφα της διαβούλευσης θεωρείται δεδοµένο ότι κάθε Αναθέτουσα
Αρχή θα έχει ευρύτατα δικαιώµατα αυθαιρεσιών στην θέσπιση κριτηρίων επιλογής και
ανάθεσης κλπ, στο οποίο, όπως γνωρίζετε, είµαστε ριζικά αντίθετοι, λόγω των προφανών
δυσµενέστατων συνεπειών στην διαφάνεια, το δηµόσιο συµφέρον, τον ελεύθερο και υγιή
ανταγωνισµό, ενώ, κατά την άποψή µας, δεν επιβάλλεται σε καµία περίπτωση από τις
κοινοτικές οδηγίες.
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Υπό αυτό το πρίσµα αυτό, σας ενηµερώνουµε ότι επιθυµούµε σφοδρά να συζητήσουµε,
τόσο µε Σας όσο και µε την πολιτική ηγεσία που έχει την αρµοδιότητα της νοµοθετικής
πρωτοβουλίας, τα παραπάνω κυρίαρχα ζητήµατα, που πρέπει να λυθούν, ώστε να έχει
κατεύθυνση και συνοχή η διαβούλευση στα λεπτοµερέστερα θέµατα της εναρµόνισης, για τα
οποία ο Σύνδεσµός µας Σας έχει κάνει κατά καιρούς γνωστές τις θέσεις του (διαβούλευση
ν.4281, οµάδες εργασίας για τα Π∆ της ΓΓ∆Ε κλπ.). Συνάπτονται ενδεικτικά σχετικά
έγγραφά µας.
Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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