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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α΄
∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α∆ΙΟΡΘΩΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήµερα, 27 Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17.50΄, στηνΑίθουσα
Γερουσίας, συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
και η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης, υπό την
προεδρία της Προέδρου της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου , κυρίας Χαράς
Καφαντάρηκαι του Προέδρου της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης
και ∆ικαιοσύνης, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης
των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού:
α) «Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης – Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες
διατάξεις.»
β) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (2η συνεδρίαση – ακρόαση φορέων).
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Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ.
Γεώργιος Σταθάκης, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Χρήστος Σπίρτζης,
καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Ευθύµιος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης
∆ικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Χρήστος
Γκόρτσος, Γενικός Γραµµατέαςτης ΕΕΤ, Γεώργιος Καµπουράκης, ∆ιευθυντής της ΕΕΤ,
∆ηµήτριος Μπίµπας, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης,
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), Κωνσταντίνος Καλέργης,
Πρόεδρος του Συνδέσµου των Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), Γεράσιµος
Καµπίτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
(Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.), Πανταζής Μουρµουρής, Αντιπρόεδρος του Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ., Στυλιανός
Κατωµέρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Μηχανισµού Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων Αττικής (Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ.Αττικής), Ιωάννης Τσουβαλάς, Γενικός Γραµµατέας,
Γεώργιος Ρωµοσιός, Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, Στέφανος Λιόντης, Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τοµέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης
∆ηµοσίων

Υπαλλήλων

(ΠΟΜΗΤΕ∆Υ),

Θεόδωρος

Σαρρής,

Γενικός

∆ιευθυντής

της

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Ευάγγελος Καραµανλής, Μέλος του ∆.Σ.,
Σταυρούλα Κουρή, Προϊστάµενη Τµήµατος, Γεώργιος Κυρίτσης, Ειδικός ΕπιστήµοναςΝοµικός, Παναγιώτα- Παρασκευή Αλεξίου, Ειδικός Επιστήµονας- Νοµικός, Ειρήνη Στρογγύλη,
Ειδικός Επιστήµονας-Νοµικός, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ,
Παναγιώτα

Παπαρίδου,

Α΄

Εκτελεστικός

Αντιπρόεδρος

του

∆.Σ.

του

Συνδέσµου

Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), και ο κ. Γρηγόριος
Τριανταφυλόπουλος,

Πρόεδρος

της

Ένωσης

Ιδιοκτητών

Ηµερήσιων

Επαρχιακών

Εφηµερίδων.
Η Προεδρεύουσα των Επιτροπών, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των µελών των
Επιτροπών.
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Από την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

Από την Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης παρόντες
ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Καλησπέρα σας. Καλησπέρα
στις προσκεκληµένες και στους προσκεκληµένους.
Αρχίζει η κοινή συνεδρίαση των ∆ιαρκών ΕπιτροπώνΠαραγωγής και Εµπορίου και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης τη
συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού:
α) «Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης – Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες
διατάξεις.»
β) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είναι παρόντες από τους φορείς που
καλέσαµε. Να σας πω ότι υπάρχουν µια σειρά υποµνήµατα, τα οποία έχουν την ίδια
βαρύτητα φυσικά από άλλους φορείς, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα πάρα πολύ µεγάλου
αριθµού προσκεκληµένων φορέων. Όπως γνωρίζουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι και οι
συναδέλφισσες βουλευτές χθες διαβάσαµε µια λίστα 20 φορέων, οι οποίοι κλήθηκαν να είναι
παρόντες. Επειδή, όµως, αυτή τη στιγµή βρίσκεται εδώ στη Βουλή ο επικεφαλής της Ένωσης
Επαρχιακού Τύπου, κατ' εξαίρεση, αν και δεν εκλήθη να παραστεί, θα ήθελα να ρωτήσω αν
συµφωνούµε οι βουλευτές και οι βουλευτίνες να συµµετάσχει στη συνεδρίαση.
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ναι.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Οπότε µπορείτε να του πείτε
να έρθει στην αίθουσα για να τοποθετηθεί.
Ξεκινάµε µε τον κ. Χρήστο Γκόρτσο, Γενικό Γραµµατέα της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών. Θα έλεγα επειδή οι φορείς είναι αρκετοί να µην ξεπερνούν τα τρία λεπτά οι
τοποθετήσεις, µε µια ανοχή ενός λεπτού, γιατί µετά θα υπάρχει και δεύτερος γύρος από τις
απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουν στους βουλευτές και στις βουλευτίνες.
Κύριε Γκόρτσο, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ (Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
ΕΕΤ): Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, την πρώτη Οδηγία, είχε γίνει εκτεταµένη διαβούλευση
µε το Υπουργείο. Είχαν υποβληθεί παρατηρήσεις από την Ένωση Τραπεζών και έχουν
ληφθεί υπόψη, θα έλεγα, οι περισσότερες. Υπ' αυτή την έννοια θα περιοριστώ σε τρεις,
τέσσερις επιπλέον παρατηρήσεις, οι οποίες δεν αφορούν αυτές καθεαυτές τις τράπεζες, αλλά
έχουν µια γενικότερη εφαρµογή. Εξάλλου και το νοµοσχέδιο περισσότερο σχετίζεται µε
ζητήµατα τα οποία αφορούν τους παραχωρησιούχους και όχι τις τράπεζες, οι οποίες
εµπλέκονται και στη χρηµατοδότηση και βέβαια για τη γενικότερη ευθύνη.
Ως προς το δεύτερο σκέλος, για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, για τις Οδηγίες 24 και
25 δεν υπήρξε διαβούλευση και ορθά διότι δεν άπτεται καθόλου θεµάτων τα οποία να
αφορούν τις τράπεζες.
Σύντοµα να αναφέρω τέσσερις προβληµατισµούς σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος,
την Οδηγία 23. Ένα ζήτηµα το οποίο γεννάται είναι ζήτηµα πολιτικής, άρα απλώς το θίγουµε,
γιατί το είχαµε θίξει κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, είναι κατά πόσο οι συµβάσεις
παραχώρησης θα έπρεπε να κυρώνονται ή όχι από τη Βουλή. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο το
θέτουµε επανειληµµένα.
Ένα δεύτερο ζήτηµα σχετίζεται µε το άρθρο 64, το οποίο αφορά τη δικαστική επίλυση
των διαφορών. Είναι προφανές ότι σε αυτού του είδους τις συµβάσεις είθισται η συνήθης
διαδικασία να είναι διαιτητική, χωρίς να αποκλείεται η δικαστική και αυτή είναι η διατύπωση, η
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οποία υπάρχει και στο νόµο. Αφήνει τη διακριτική ευχέρεια της δικαστικής επιλύσεως.
Υπάρχει πάντως µια γενική διεθνής παραδοχή ότι η επίλυση των διαφορών είθισται να είναι
διαιτητική. Πρέπει να το δει κανείς σε σχέση µε προσδοκίες και ασφάλεια συναλλαγών.
Κάτι άλλο, σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να προσδιοριστεί ποια δικαστήρια. Το
λέω και µε τη νοµική µου ιδιότητα. Ποια δικαστήρια; Είναι τα αστικά ή τα διαιτητικά; Εάν το
ζήτηµα αφεθεί να επιλυθεί την ώρα που θα έρθει η αµφισβήτηση αντιλαµβάνεστε ότι ο χρόνος
επιλύσεως µπορεί να είναι µεγαλύτερος. Είµαι ένα θέµα το οποίο επίσης το θίγω.
Ένα αντίστοιχο ζήτηµα είναι και στο άρθρο 65§4. Προβλέπεται ότι κατά της
διαιτητικής αποφάσεως επιτρέπεται η άσκηση αγωγής ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης.
Με δεδοµένο όµως ότι αυτές οι συµβάσεις συνάπτονται κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού και
έχουν διεθνή χαρακτήρα δεν είθισται να εφαρµόζεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο Κώδικας
Πολιτικής ∆ικονοµίας, αλλά οι διατάξεις που αφορούν τις διεθνείς συµβάσεις.
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(Συνέχεια οµιλίας κ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΡΤΣΟΥ, Γενικού Γραµµατέα της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών (ΕΕΤ))

Αυτά σε τρεις

µείζονες γενικές παρατηρήσεις. Θα σας στείλουµε ένα υπόµνηµα,

υπάρχει και µια σειρά από άλλες τεχνικές παρατηρήσεις, δεν είναι της ώρας, οι οποίες θα
µπορούσαν, ενδεχοµένως, να ληφθούν υπόψη.
Είµαι στη διάθεσή σας, εάν υπάρχουν τυχόν παρατηρήσεις.
Ευχαριστώ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών και Πρόεδρος της Επιτροπής
Παραγωγής και Εµπορίου): Εάν υπάρχει κάποιο ερώτηµα προς την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών, µπορεί να γίνει τώρα.
Ο κ. Μανιάτης, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
– ∆ΗΜ.ΑΡ.): Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν κατάλαβα την άποψη της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών (ΕΕΤ).
Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να κυρώνονται οι συµβάσεις παραχώρησης από τη Βουλή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ ( Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
(ΕΕΤ)): Το ακριβώς ανάποδο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
– ∆ΗΜ.ΑΡ.): Εντάξει, για να γίνει απολύτως σαφές. Υποχρεωτικά και σε κάθε περίπτωση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ ( Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
(ΕΕΤ)): Αυτή είναι η εκτίµηση, για λόγους ασφάλειας δικαίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
– ∆ΗΜ.ΑΡ.): Έτσι ακριβώς.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ ( Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
(ΕΕΤ)): Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
– ∆ΗΜ.ΑΡ.): Το ζήτηµα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφόρων ζητηµάτων, η διαιτησία.
Η διαιτησία, θεωρείτε, ότι µε τον τρόπο που προσεγγίζεται στο συγκεκριµένα
νοµοθέτηµα, τόσο αναφορικά µε τη σύνθεση, τον τρόπο λειτουργίας ενός οργάνου, όσο και
αναφορικά µε τη µη αποκεντρωµένη δοµή του, είναι επαρκής ο τρόπος αυτός ή όχι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ ( Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
(ΕΕΤ)): Σε αυτό το ζήτηµα, επειδή το είχαµε συζητήσει, δεν τέθηκε προβληµατισµός. Ναι, δεν
τέθηκε ότι οι διατάξεις σχετικά µε τη διαιτησία είναι προβληµατικές.
Η παρατήρηση σχετίζεται µε το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει το περιθώριο
επιλογής µεταξύ δικαστικής επιλύσεως και σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική επίλυση, σε
ποια δικαστήρια, επιµένω σε αυτό, δέστε το ή µε διαιτησία.
Μας έχει απασχολήσει αλλά δεν µας έχει προβληµατίσει, σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο είναι διατυπωµένο. Εξάλλου, επαναλαµβάνω ότι επιµέρους τεχνικές παρατηρήσεις που
είχαν υποβληθεί, ως εκ της εµπειρίας, έχουν ληφθεί υπόψη. Καθώς κοιτάξαµε το νοµοσχέδιο,
έχουν ληφθεί υπόψη πολλές παρατηρήσεις.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών και Πρόεδρος της Επιτροπής
Παραγωγής και Εµπορίου): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Σπίρτσης, έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΣΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Από την
εµπειρία που είχαµε από τα πέντε έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων, οι τέσσερις
παραχωρήσεις προέβλεπαν οπισθοβαρή χρηµατοδότηση των τραπεζών και η πέµπτη ήταν
µαζί µε τη χρηµατοδοτική συµβολή του δηµόσιου, παράλληλα έδιναν και οι ιδιωτικές
τράπεζες.
Πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να θεσµοθετηθεί, να µην είναι οπισθοβαρείς, ώστε το
ελληνικό δηµόσιο, όταν κάνει κάποιο Σ∆ΙΤ ή κάποια έργα παραχωρήσεων, να µη
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µεταβάλλεται η συµπεριφορά και η χρηµατοδότηση των τραπεζών, ανάλογα µε την τρέχουσα
οικονοµική κατάσταση της χώρας ή όχι;
∆εν υπήρχε εκτός άλλων, άλλοι λόγοι για τις τράπεζες. Για τους κατασκευαστές
υπήρχαν πολλοί λόγοι αλλά για τις τράπεζες δεν υπήρχε.
Επί της ουσίας, εάν οι συµβάσεις προέβλεπαν, όπως είναι σήµερα στο σχέδιο νόµου,
ότι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις, οι αρχαιολογικές εργασίες και η
µεταφορά δικτύων, οι παραχωρισιούχοι δεν θα είχαν κανένα κώλυµα να συνεχίσουν. Τότε, οι
τράπεζες θα έψαχναν να βρουν κάποιο άλλο άλλοθι για να µη χρηµατοδοτήσουν τη συνέχιση
των έργων, λόγω της οικονοµικής κατάστασης.
Εγώ θα ήθελα το σχολιασµό σας σε αυτό και τις προτάσεις σας σε σχέση µε τη
νοµοθέτηση.
Η δεύτερη ερώτηση. Επειδή µιλάµε γενικότερα για τις δηµόσιες συµβάσεις και το
µεγαλύτερο κοµµάτι είναι για τα δηµόσια έργα, αλλά όχι µόνο, είναι και για τον εµπορικό
κόσµο στις προµήθειες, θα ήθελα να µας πείτε, σε σχέση µε τη διαφάνεια στη δανειοδότηση
και στη εγγυοδοσία των διαγωνιζοµένων.
Γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη σε σχέση µε τη διαφάνεια, να µην
υπάρχουν αποκλεισµοί και να λειτουργεί ο ανταγωνισµός, από η µια πλευρά και από την
άλλη, αυτό περιορίζεται πάρα πολλές φορές από τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού
συστήµατος. Εδώ, εάν ρωτήσετε τους εκπροσώπους των εργοληπτικών οργανώσεων, θα
δείτε ότι πολλοί, παρότι δεν είχαν οι άνθρωποι κάποιο οικονοµικό πρόβληµα, παρά ταύτα, για
να πάρουν µια εγγυητική επιστολή από κάποια τράπεζα, τους ζητούσαν κατάθεση ισόποσης
αξίας ποσού, ενώ σε άλλους είχαν πιο χαλαρό τρόπου δικαιοδοσίας.
Θα ήθελα και εκεί τις προτάσεις σας, προκειµένου να γίνει διαφανέστερο το σύστηµα
και της εγγυοδοσίας και της δανειοδότησης των επιχειρήσεων. Για τις δηµόσιες συµβάσεις
µιλάω πάντα, όχι γενικά.
Ευχαριστώ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ(Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών):Εάν
πρόκειται περί προτάσεων σε αυτά τα δύο θέµατα, τότε θα πρέπει να επιφυλαχθώ για το
επόµενο µικρό διάστηµα, πράγµα, που σηµαίνει ότι θα φέρω το ζήτηµα στις τράπεζες, ώστε
να σας υποβάλλουµε κάτι συγκεκριµένο.
Μια πρώτη αντίδραση αν µπορώ να έχω: Κανείς δεν θέτει ζήτηµα, ότι δεν πρέπει να
υπάρχει διαφάνεια.Αυτό είναι προφανές. Από την άλλη µεριά, όσον αφορά για τους όρους οι
οποίοι τίθενται σχετικά µε την εγγυοδοσία, αντιλαµβάνοµαι χωρίς, όµως, να µπορώ να δω τον
κάθε φάκελο χωριστά, είναι ότι θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, οι οποίες είναι συµβατές µε την τραπεζική πρακτική.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ(Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Σε όλη την
Ευρώπη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ (Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών):
Προφανώς, δεν υπάρχει οµοιόµορφος τρόπος εγγυοδοσίας σε όλη την Ευρώπη. ∆εν υπάρχει
κανονιστικό πλαίσιο, που να διέπει την εγγυοδοσία υπό αυτή την έννοια, και έτσι η κάθε
περίπτωση κρίνεται χωριστά. Είναι συχνό δε το φαινόµενο, επιχειρήσεις, οι οποίες δεν
πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια -για οποιονδήποτε λόγο, θα µπορούσε να αφορά και τις
τράπεζες εφόσον εκείνες χρηµατοδοτούνται σε άλλες περιπτώσεις- να θεωρούνται θιγόµενες,
όπως και το ότι υπάρχει µεροληψία υπέρ άλλων ανταγωνιστών, επειδή δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις. Άρα, θα πρέπει κανείς να το δει σε µια πάρα πολύ συγκεκριµένη βάση,
δηλαδή η αρχή της διαφάνειας εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά η κατηγορία, που
ενδεχοµένως να πλανάται, ότι οι τράπεζες µεροληπτούν υπέρ του ενός ή του άλλου πελάτη,
νοµίζω ότι θα πρέπει να κριθεί µε συγκεκριµένα αντικειµενικά κριτήρια. Συχνά, βλέπουµε το
φαινόµενο ότι κάποιος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και κέρδισε ο άλλος, ο ανταγωνιστής
στην υπόθεση, και υπάρχει η κατηγορία ότι υπήρξε µεροληψία, πράγµα το οποίο µπορεί να
µη συµβαίνει ακριβώς στην πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά, τώρα, το θέµα της χρηµατοδότησης θα το θίξουµε, επίσης. Έως αύριο
το µεσηµέρι θα σας έχουµε υποβάλει συγκεκριµένες παρατηρήσεις δια της κυρίας Προέδρου.
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Εκείνο, το οποίο εκτιµώ- και πάλι ως πρώτη τοποθέτηση- είναι ότι η σχετική ευελιξία
στα θέµατα της χρηµατοδότησης, είναι η καλύτερη λύση. ∆ιότι οι συνθήκες µεταβάλλονται. Το
ζήσαµε. Το παράδειγµα, το οποίο αναφέρατε είναι ο καλύτερος γνώµονας στο, γιατί θα
έπρεπε να υπάρχει σχετική ευελιξία. ∆ιότι, όταν υπογράφηκαν οι συµβάσεις για τους
αυτοκινητόδροµους, οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές από εκείνες στις οποίες
εξελίχθηκαν, και προφανέστατα κανένας από τους δύο δεν θα µπορούσε να προβλέψει την
εξέλιξη αυτή.
Στα δικά µου µάτια η σχετική ευελιξία είναι, σχετικά, κάτι το οποίο βοηθά την
ολοκλήρωση των έργων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα επανέλθω και στα δύο θέµατα, διότι
είναι συγκεκριµένα και δεν θα ήθελα να εκφράσω προσωπική άποψη. Θα ήθελα πρώτα να
έχω συµβουλευτεί τις τράπεζες µε τις οποίες θα κάνουµε τη σχετική δραστηριότητα.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Σας ευχαριστούµε και
περιµένουµε τα υποµνήµατα. Είπατε ότι θα τα στείλετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ(Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών):
Εγώ ευχαριστώ και ζητώ συγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου. Θα υποβάλω δια της
Προέδρου, αύριο τις παρατηρήσεις.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Τον λόγο έχει ο κ.
Πανταζής Μουρµουρής, Αντιπρόεδρος Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ..
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ (Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών ∆ηµοσίων
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας(Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.): Καλησπέρα σας. Μουρµουρής, λέγοµαι και
είµαι

Αντιπρόεδροςτου

Συλλόγου

Μελετητών

∆ηµοσίων

Έργων

Κεντρικής

Μακεδονίας(Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.). Θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά για την πρόσκληση
στη σηµερινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα καταθέσουµε ένα υπόµνηµα οπότε και δεν θα
καταχραστώ τον χρόνο σας. Απλά θα ήθελα να µείνω σε τέσσερα σηµεία.
Το πρώτο σηµείο είναι ότι στο άρθρο 14, το οποίο αναφέρεται στην Επιτροπή
Ερευνών των Πανεπιστηµίων, θα προτείναµε να διαγραφεί η εξαίρεση της παραγράφου 3, η
οποία συµπληρώθηκε µετά την διαδικασία της διαβούλευσης, επειδή µε τον τρόπο αυτό
παραµένουν εντελώς ανεξέλεγκτες όλες οι µελέτες, που αναλαµβάνουν να εκπονήσουν
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Πανεπιστήµια, µε τη µορφή των ερευνητικών προγραµµάτων. Πιστεύουµε, ότι ο έλεγχος από
το Τεχνικό Συµβούλιο θα πρέπει να παραµείνει και είναι κρίσιµος και αναγκαίος για να
µπορέσει να αποφανθεί αν κάτι είναι ερευνητικό ή είναι µελέτη. Είναι πολύ σηµαντικό για µας.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. Πανταζή Μουρµουρή, Αντιπροέδρου του Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.)

Ένα δεύτερο στο άρθρο 50 για την εφαρµογή σε όλα τα είδη των τεχνικών έργων για
το σύστηµα προσφοράς, µελέτης και κατασκευής, διαφωνούµε να εφαρµοστεί για όλες τις
τεχνικές µελέτες, διότι παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, µε µια απόφαση του 2011 του
Υπουργού του τότε ΥΠΟΜΕ∆Ι, συστήθηκε οµάδα εργασίας στην οποία ήταν εκπρόσωποι του
ΥΠΟΜΕ∆Ι, του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ, των εργοληπτικών και των µελετητικών φορέων µε
αντικείµενο τη διατύπωση προτάσεων για τη θέση τους, ικανών και ορίων στην εφαρµογή του
τρόπου δηµοπράτησης των έργων µε αυτό το σύστηµα. Η οµάδα κατέληξε σε ένα πόρισµα
βάση του οποίου πρέπει να διατηρηθεί το σύστηµα µελέτης κατασκευής, αλλά σε πολύ
συγκεκριµένα έργα, σε περιορισµένα είδη έργων και να περιλαµβάνουν ειδική τεχνογνωσία ή
αντίστοιχα να στοχεύει στην επίτευξη καθορισµένων στόχων επεξεργασίας. Το πόρισµα αυτό
είναι πλήρως τεκµηριωµένο και διασφαλίζει πιστεύουµε τον υγιή ανταγωνισµό και την
ποιότητα των έργων. Στη συνέχεια εκδόθηκε υπουργική απόφαση µε βάση αυτά τα
συµπεράσµατα οπότε πιστεύουµε ότι πρέπει να επανέλθουµε σε αυτή και να µην επεκταθεί
στο σύνολο των τεχνικών έργων η µελέτη κατασκευής.
Το τρίτο το οποίο θα θέλαµε να αναφέρουµε και είναι πολύ σηµαντικό για εµάς είναι
ότι δεν υπάρχει καµία πρόνοια για την προστασία διαδικασίας των διαγωνισµών από τις
αλόγιστες οικονοµικές προσφορές. Γίνονται τεράστιες εκπτώσεις. Αν θυµάστε καλά, κύριε
υπουργέ, υπήρξε µια οµάδα εργασίας, στην οποία ήσασταν και εσείς µέλος, ο τίτλος ήταν
«για τις άµεσες παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων έργων»
και µέσα υπήρχε µια οµόφωνη απόφαση αυτής της Επιτροπής για τον τρόπο µε τον οποίο
πρέπει να αντιµετωπιστούν οι υπερβολικές εκπτώσεις. Υπήρχε ένας τρόπος βαθµολόγησης
πολύ συγκεκριµένος και πιστεύουµε ότι µπορεί να εφαρµοστεί και µε την επιβολή πρόσθετων
εγγυήσεων και µε ένα συγκεκριµένο τύπο που προτείναµε.
Το τελευταίο που θα θέλαµε να αναφέρουµε είναι να εκδοθεί άµεσα υπουργική
απόφαση µε την οποία θα προσδιορίζεται η µεθοδολογία και η διαδικασία µε αντικειµενικά
κριτήρια και όρια µε βάση τα οποία αξιολογείται και κρίνεται µια προσφορά ως ασυνήθιστα
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χαµηλή, διότι αυτή τη στιγµή κάθε αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά το δοκούν και εφαρµόζει και
κάνει αντίστοιχα την αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ(Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Στασινός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ(Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΤΕΕ): Κατ’
αρχήν ευχαριστούµε για την πρόσκληση να τοποθετηθούµε σε ένα νοµοσχέδιο που αφορά
στον τεχνικό κόσµο και στο ΤΕΕ. Αυτό το λέω γιατί µάλλον δεν είναι προφανής η πρόσκληση
του ΤΕΕ σε κάθε νοµοσχέδιο που αφορά τους µηχανικούς. Το λέω µε αφορµή τη µη
πρόσκλησή µας στη συζήτηση για τον αναπτυξιακό νόµο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά
στην ιστορία.
Ας πάµε, όµως, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Προφανώς δεν θα µπορούσαµε να
πούµε ότι διαφωνούµε µε την εναρµόνιση σε κοινοτικές Οδηγίες. Άλλωστε η µη έγκαιρη
εναρµόνιση οδηγεί πολλές φορές σε ποινές για τη χώρα. Επίσης για να είµαι ειλικρινής, θα
έλεγα ότι διαβάζοντας το νοµοσχέδιο διακρίνει κανείς τη βούληση να επιλυθούν πολύ σοβαρά
προβλήµατα που απασχολούν πολλά χρόνια τον τεχνικό κόσµο. Αµφιβάλλω, όµως, πάρα πάρα πολύ για την αποτελεσµατικότητα αυτών που προτείνονται και θα πω µόνο δύο
νούµερα. Το νοµοσχέδιο προβλέπει 115 υπουργικές αποφάσεις και 15 προεδρικά διατάγµατα
και πάρα πολλές ακόµα κανονιστικές πράξεις.
Κύριε Υπουργέ, πόσα αλήθεια χρόνια απαιτούνται για τη πλήρη εφαρµογή ενός
τέτοιου νοµοσχεδίου; Και για να προλάβω µια απάντηση θα πω ότι εάν µας πείτε ότι δεν
µπορούν να εµπεριέχονται όλα στο νόµο, ρωτώ, έχετε έτοιµες τις υπουργικές αποφάσεις και
τα διατάγµατα;
Ας αναφέρω συνοπτικά τα κύρια προβλήµατα που παρατηρούνται πολλά χρόνια στις
µελέτες και στα έργα. Υπερβολικές εκπτώσεις και στις µελέτες και στα έργα. Για να µην
κοροϊδευόµαστε µε εκπτώσεις πάνω από 80% στις µελέτες και πάνω από 50% στα έργα ούτε
σωστές µελέτες γίνονται ούτε σωστά έργα και τελικά δεν την πληρώνουν ούτε οι µελετητικές
εταιρείες ούτε οι εργοληπτικές εταιρείες. Την πληρώνουν οι πολίτες που πληρώνουν τους
φόρους τους.
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(Συνέχεια οµιλίας κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, Προέδρου του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) )

Οι χρόνοι εξέτασης, για να µπω στο δεύτερο θέµα των προδικαστικών και δικαστικών
προσφυγών, είναι µεγαλύτερη από τους χρόνους για τη µελέτη και την κατασκευή των έργων.
Εάν σε αυτούς τους χρόνους, προσθέσουµε και τους χρόνους για τις προσκλήσεις και τις
εντάξεις των έργων, τότε χρειαζόµαστε διπλάσιο χρόνο από αυτόν που έχουµε για την
απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Τρίτον. Λόγω της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των ∆ήµων και ιδιαίτερα
αναφέροµαι στους µικρούς ∆ήµους, δεν υπάρχει καµία δυνατότητα ένταξης ώριµων έργων.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, καλό είναι να εναρµονιζόµαστε σε κοινοτικές οδηγίες. Καλό είναι,
ενδεχοµένως, καµιά φορά, να µεταφράζουµε και νοµοθεσία, αλλά υπάρχουν πραγµατικά
προβλήµατα στους πολίτες και στους επαγγελµατίες, που ο ένας µετά τον άλλον κλείνει την
επιχείρηση του. Καλή είναι η δίκαιη ανάπτυξη, αλλά το «δίκαιη», µπορώ να το συζητήσουµε
εάν υπάρχει καταρχήν πραγµατική, αληθινή ανάπτυξη. Και τώρα που µιλάµε, δεν υπάρχει και
να µην κοροϊδευόµαστε. Και επειδή δεν µου αρέσει ποτέ να µένω µόνο στην κριτική, θα κάνω
κάποιες πολύ συγκεκριµένες προτάσεις, που µπορούν γρήγορα να εφαρµοστούν. ∆εν
κοστίζουν και µπορούν άµεσα να βοηθήσουν στο δρόµο της αληθινής ανάπτυξης και στην
αντιµετώπιση της ανεργίας.
Πρώτον. Εφαρµογή ενός δυναµικού αλγορίθµου, που θα περιλαµβάνει το πραγµατικό
κόστος, αυτού του οποίου µπορεί να προκύψει από τις τιµές του παρατηρητηρίου, τις
προσφορές των διαγωνιζοµένων, και ενδεχοµένως και άλλους παράγοντες, ο οποίος
δυναµικός αλγόριθµος θα δίνει τη µέγιστη έκπτωση, πέραν από την οποία, δεν θα γίνονται
δεκτές προσφορές. Ο αλγόριθµος, θα είναι δυναµικός για να µην προσδιορίζεται εκ των
προτέρων η µέγιστη έκπτωση, όπως γινόταν παλιά µε τον µαθηµατικό τύπο. Έτσι θα
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις τεράστιες εκπτώσεις. Παρόλα αυτά, υπάρχει και
πρόταση και άλλων φορέων, εργοληπτικών οργανώσεων, που µπορούµε να τα συζητήσουµε.
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∆εύτερον. Η µείωση των σταδίων των προδικαστικών και δικαστικών προσφυγών και
παράλληλα, η δυνατότητα εξέλιξης των διαγωνιζοµένων, όταν παρέρχεται ένα συγκεκριµένο
διάστηµα µε την υποχρέωση να εφαρµοστούν οι όποιες αποφάσεις εκδοθούν από τα
∆ικαστήρια.
Προτεραιότητα επίσης, στα ∆ικαστήρια που αποφασίζουν για µελέτες και έργα που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για να µην χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι.
Τρίτον. Εκχώρηση αρµοδιοτήτων των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών σε ελεύθερους
επαγγελµατίες µηχανικούς, λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει. Θα δώσω ένα
συγκεκριµένο παράδειγµα. Να µπορεί να εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους για έργα, µέχρι
ένα συγκεκριµένο µέγεθος, ελεύθερος επαγγελµατίας καταχωρηµένος σε κάποιο Μητρώο,
µετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Όπως πετυχηµένα γίνεται, αυτή τη στιγµή, στους ελεγκτές
δόµησης και το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Υπουργός.
Επίσης, να µπορεί να χρησιµοποιεί κάποιος ∆ήµος, ελεύθερους επαγγελµατίες από
Μητρώο, που θα µπορούν να υπογράφουν προµελέτες ωρίµανσης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ..
Να µπορεί να αναθέτει κάποιος ∆ήµος, σε ελεύθερους επαγγελµατίες από συγκεκριµένο
Μητρώο, µε δικαίωµα υπογραφής στην επίβλεψη των έργων.
Καλώς ή κακώς σήµερα, ούτε οι ∆ήµοι έχουν µηχανικούς για να κάνουν τη δουλειά
τους, ούτε οι µηχανικοί έχουν δουλειά. Μήπως µε µια κίνηση θα λύσουµε και τα δύο
προβλήµατα, αλλά και το πρόβληµα της άµεσης απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων;
Ξέρω ότι αναφέρθηκα και σε θέµατα εκτός του συγκεκριµένου Νοµοσχεδίου και δεν θέλω να
χρησιµοποιήσω άλλο χρόνο. Αφού, επί των άρθρων έχουν καταθέσει εµπεριστατωµένα
υποµνήµατα και οι Σύλλογοι Μελετών και οι Εργοληπτικές Οργανώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούµε τον κύριο Στασινό.
Το λόγο έχει ο κύριος Αντωνόπουλος, Πρόεδρο της Ένωσης ∆ικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ένωσης ∆ικαστικών Λειτουργών του
ΣτΕ): Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.
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Θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος. Θα αναφερθώ κυρίως, στις διατάξεις των άρθρων 345
έως 376 του δεύτερου σχεδίου νόµου, που αφορά την έννοµη προστασία κατά τη σύναψη
των ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Ένα πρώτο σχέδιο είχε τύχει ήδη επεξεργασίας από τη ∆ιοικητική Ολοµέλεια του
Συµβουλίου Επικρατείας που διατύπωσε το Πρακτικό 13 του 2016, µε το οποίο
διαπιστώνουµε ότι σε πολλά σηµεία έχει ήδη επέλθει συµµόρφωση. Απλώς, θα περιοριστώ
σε δύο παρατηρήσεις σκοπιµότητος.
Η πρώτη αφορά την ανυπαρξία ∆ιατάξεως, που να δίνει τη δυνατότητα στον Πρόεδρο
αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής ή σε κάποιο κλιµάκιο, να άρει το κώλυµα συνάψεως
Συµβάσεως, διότι έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο από την πράξη που είχαµε στη διαδικασία
των ασφαλιστικών µέτρων, πολλές φορές να ασκούνται καταχρηστικά περισσότερες
προδικαστικές προσφυγές, οι οποίες έχουν άµεσο ανασταλτικό αποτέλεσµα.
Ειδικά µάλιστα, στην περίπτωση κατά την οποίαν, η δεύτερη ή η τρίτη αυτή
προσφυγή είναι προδήλως αβάσιµη, ή προδήλως απαράδεκτη.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το ύψος του παραβόλου.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου της Ένωσης
∆ικαστικών Λειτουργών του Σ.τ.Ε.)

Εδώ το ύψος έχει οριστεί στις 15.000 ευρώ και άλλες 5.000 ευρώ για την άσκηση της
αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής το Συµβούλιο της Επικρατείας. Σαν καθεστώς
ήταν το ανώτατο όριο 50.000 ευρώ και αυτό δηµιουργεί κάποια προβλήµατα κυρίως ισότητας,
γιατί αντιµετωπίζονται πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο συµβάσεις που έχουν αξία 2 εκατ.
ευρώ µε άλλες που έχουν αξία 100 εκατ. ευρώ. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις
σκοπιµότητας που έχω να κάνω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Πατούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ (Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε): Θέλω να σας καλησπερίσω και εγώ
και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η ΚΕ∆Ε, αφού έλαβε υπόψη τα κείµενα των
ανωτέρω σχεδίων και, βεβαίως, ύστερα από την πρόσκληση, έχει να κάνει τις εξής
παρατηρήσεις. Καταρχήν, όσο αφορά το σχέδιο νόµου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών για την προσαρµογή στην οδηγία της Ε.Ε., θεωρεί θετική την
πρωτοβουλία καθιέρωσης ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου για τις διαδικασίες ανάθεσης,
σύναψης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, µελετών και
υπηρεσιών, τόσο για τους φορείς του ∆ηµόσιου, όσο και για τους ΟΤΑ. Ιδιαίτερα, θεωρεί ότι
είναι θετική η ενσωµάτωση στο θεσµικό πλαίσιο της µέχρι σήµερα νοµολογίας περί
συµβάσεων οιονεί αυτεπιστασίας, καθώς και την καθιέρωση και ενίσχυσης της χρήσης
ηλεκτρονικών µέσων πληροφορικής και επικοινωνιών, µε στόχο την επιτάχυνση και
απλοποίηση των διαδικασιών και τη µείωση των διοικητικών βαρών.
Η µέχρι σήµερα ισχύ διαφορετικών διατάξεων για τους ΟΤΑ δηµιουργούσε την
ασάφεια και πολλές φορές και τη δυσκολία εφαρµογής νοµοθετικών προβλέψεων και για αυτό
ακριβώς η κατάργηση του παραλλήλου θεσµικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση θεωρείται
θετική. Παρόλα αυτά, κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η
λειτουργία των δήµων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έκδοση
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κανονιστικού περιεχοµένου διατάξεων, που προβλέπεται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις
του νόµου. Ιδιαίτερα, ακούστηκε και πριν η στελέχωση των δήµων και των λοιπών φορέων
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου
44 περί στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών, όπου υπάρχει αποψίλωση και ιδιαίτερα σε
µικρούς δήµους που αδυνατούν να ανταποκριθούν, καθώς και να διευκρινιστεί η έννοια του
τεχνικού συµβουλίου στους ΟΤΑ, κυρίως όσον αφορά το άρθρο 53 περί παροχής έγκρισης
για τη σκοπιµότητα σύναψης συµβάσεων του πεδίου εφαρµογής του συγκεκριµένου άρθρου.
Επίσης, κρίνεται πολύ µεγάλο το διάστηµα που προβλέπεται για την εκδίκαση των
προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠ οι 40 µέρες από την υποβολή της προσφυγής
και

τον προσδιορισµό

της συζήτησης κατά 20 ηµέρες, άρα ένα σύνολο 60 ηµερών,

λαµβανοµένου υπόψη και του επόµενου σταδίου, δηλαδή της άσκησης και εκδίκασης των
ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστικών αρχών. Θα υπάρχει τεράστια
καθυστέρηση στις διαδικασίες σύναψης µιας σύµβασης, ιδιαίτερα δε αν η άσκηση της
προσφυγής επιφέρει και αναστολή της εξέλιξης στο στάδιο του διαγωνισµού. Σε κάθε
περίπτωση, οι παραπάνω προθεσµίες πρέπει να είναι αποκλειστικές, προβλέποντας ρητά τις
συνέπειες υπέρβασής τους.
Τέλος, κρίνεται αναγκαία η άµεση έκδοση όλων των υπουργικών αποφάσεων και
προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόµου και
πάντως να υπάρξει σαφής αναφορά ότι µέχρι την έκδοση αυτών συνεχίζουν να ισχύουν οι
διατάξεις του σήµερα ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, διότι θα υπάρχει τεράστιο κενό, το οποίο
θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη λειτουργία. Κλείνοντας, όσο αφορά το σχέδιο νόµου για
τις συµβάσεις παραχώρησης, θεωρούµε θετική τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τις
ιδιαίτερες αυτές συµβάσεις που διαφοροποιούνται από τις κλασικές δηµόσιες συµβάσεις,
τόσο ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, όσο και ως προς την εξέλιξη και τη χρηµατοδότησή
τους. Τα υπόλοιπα θα κατατεθούν αρµοδίως.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Μπίµπας.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ (Επιστηµονικός Συνεργάτης ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ): Ευχαριστούµε
και εκ µέρους τουΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ για την πρόσκληση. Ήδη έχουµε συµµετάσχει στο πρώτο
στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης, όπως έχουµε συµµετάσχει και στη διαδικασία
διαβούλευσης όταν είχε κατατεθεί το σχέδιο για τη στρατηγική των συµβάσεων.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΜΠΑ, Επιστηµονικού Συνεργάτη του ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ)

Θεωρούµε ότι η κωδικοποίηση και απλοποίηση του ισχύοντος µέχρι σήµερα
κανονιστικού πλαισίου, είναι πολύ σηµαντική για την ελληνική οικονοµία και τη δηµόσια
διοίκηση. Ασφαλώς η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισµός, πρέπει να αποτελεί βασική
προτεραιότητα για την επίτευξη χριστής διαχείρισης και αποτελεσµατικής κατανοµής των
πόρων. Οι προβληµατικές που αφορούν ένα σύγχρονο πλαίσιο δηµόσιων προµηθειών έχουν
διττό χαρακτήρα. Πρέπει να διέπονται από τον µέγιστο βαθµό διαφάνειας και λογοδοσίας
όλων των ενδιαφεροµένων και πρέπει ταυτόχρονα, να απαντούν στο φαινοµενικά αντιφατικό
στόχο της ελληνικής οικονοµίας που είναι το εξής, από τη µια αναζητούµε τη µείωση των
τιµών αγοράς-προµήθειας και την εξοικονόµηση των πόρων όπως αυτή περιεγράφηκε στις
συµφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα, µέσα από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.
Από την άλλη όµως υπάρχει και η Οδηγία της Ε.Ε για την αύξηση της συµµετοχής
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις δηµόσιες συµβάσεις. Το οποίο ένα-ένα πολύ σηµαντικό
κριτήριο, υποβαθµίζεται δεν παρατηρείται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Αυτές οι αντιφατικές
φαινοµενικά στοχεύσεις, πρέπει να συναρθρώνονται στη νέα πολιτική ώστε να επιτυγχάνουν
µέγιστο οικονοµικό και κοινωνικό αποτέλεσµα. Σε µεγάλο βαθµό, αυτό αφορά την οικονοµική
δηµοκρατία, τον ανταγωνισµό και την κατανοµή του πλεονάσµατος.
Θα θέλαµε να δούµε µέσα στο σχέδιο νόµου, κάποιες παρεµβάσεις που έχουν να
κάνουν µε τη διασφάλιση της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, είτε µε τη µορφή
ποσόστωσης ως προς τη συµµετοχή, δηλαδή γίνεται µια διαδικασία θα πρέπει να δούµε ότι
3/10 επιχειρήσεις ήταν µικροµεσαίες µπορεί και να είναι ένωση επιχειρήσεων. Είτε µε τη
συµµετοχή τους στο τελικό στάδιο, δηλαδή, βλέποντας τι γίνεται σε όλη τη γεωγραφική
επικράτεια να ξέρουµε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 10%, συµµετέχει είτε θα πρέπει να
οργανωθεί καλύτερα η πληροφόρηση των µικρών επιχειρήσεων σε αυτή τη διαδικασία για
την ένταξη τους στις διαδικασίες της ηλεκτρονικής συµµετοχής, ειδικά στις οποίες προφανώς
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δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία και υπολείπονται σε µεγάλο βαθµό και σε ταχύτατη
πληροφόρηση.
Αυτό τον ρόλο µπορεί να τον επιτελέσουν τόσο τα Ινστιτούτα όσο για διάφοροι φορείς
τοπικοί. Είναι πολύ σηµαντικό σε τοπικό επίπεδο κυρίως να διασφαλίζεται η συµµετοχή των
µικρών επιχειρήσεων, όπου εκεί υπάρχει και µεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε
σχέση µε ένα µεγάλο έργο προφανώς, στο οποίο δεν θα µπορούν να είναι σε θέση να
συµµετέχουν. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός παρακολούθησης όλων
αυτών των στοιχείων που περικλείουν την

έννοια των δηµοσίων συµβάσεων και των

διαδικασιών. Θα πρέπει να δούµε ποιοι είναι οι διαγωνιζόµενοι, ποια είναι η γεωγραφική
κατανοµή, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα παρακολουθούν.
Κάποια στοιχεία έχουµε ήδη καταθέσει µπορείτε να τα προσέξετε για να δείτε κάποια
νοµικά σηµεία τα οποία έχουν επιµεληθεί το νοµικό τµήµα του ΙΓΜΕ. Για τις ηλεκτρονικές
δηµόσιες συµβάσεις, θα πω ότι ενώ υπάρχει µια τάση να υποστηρίζεται αυτή η διαδικασία,
βλέπουµε ότι δεν υπάρχουν ακόµα οι κατάλληλες προσαρµογές ώστε να υπάρχει πλήρης
πληροφόρηση των οικονοµικών δρώντων προς αυτή την διαδικασία. Θεωρούµε ότι ίσως να
πρέπει να ληφθούν υπόψη, να ενσωµατωθούν σε αυτή τη διαδικασία η έννοια των
ηλεκτρονικών καταλόγων.
Και επίσης, θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη δεν ξέρω αν έχει
υπάρξει στο νέο νοµοσχέδιο έτσι όπως έχει κατατεθεί. Για την προσαρµογή του θεσµικού
πλαισίου σχετικά µε τη δυνατότητα ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισµών, όλων των
συνεργατικών σχηµατισµών να συµµετέχουν ενιαία είτε µε µορφή συµπράξεων είτε άλλων
µορφών στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Επιφυλασσόµαστε και µε βάσει το σχέδιο που έχουµε
αποστείλει αν έχουν γίνει αλλαγές να αποστείλουµε νέες. Σας ευχαριστώ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και ΕµπορίουΠροεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κύριος Αθουσάκης.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών
Εταιρειών (ΣΑΤΕ)): Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούµε που καλέσατε το Σύνδεσµο
µας να τοποθετηθεί δεδοµένου ότι είναι και φορέας κατασκευής των δηµοσίων έργων.
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Εκπροσωπώ τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών Ελλάδος που ιδρύθηκε το 1965
και έχει περισσότερες από 900 εργοληπτικές εταιρείες ανά την Ελλάδα µεγάλες, µεσαίες και
µικρές.
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Επίσης, είµαστε σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας σχεδόν µε περιφερειακά
γραφεία. Ο σύνδεσµός µας χρόνια τώρα έχει ζητήσει την αναγκαιότητα ριζικών
µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων που να έχουν βασικό
άξονα τη δηµοσιότητα. Ζητάµε πάνω από 5ετία την τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου των έργων
γι’ αυτό χαιρόµαστε που βλέπουµε στο παρόν νοµοσχέδιο να υφίσταται ως µια βασική
διάταξη.
Επίσης, η ενοποίηση σε έναν ενιαίο κώδικα των δηµοσίων έργων απαλλάσσει τη
γραφειοκρατία, ερµηνεύει πολλά πράγµατα, λύνει πολλά προβλήµατα και η εφαρµογή αυτής
της γενικής αρχής, είναι θεµελιώδους σηµασίας για την αποτελεσµατική υλοποίηση των
αρχών

της

διαφάνειας,

της

ίσης

µεταχείρισης

και

προστασίας

του

πραγµατικού

ανταγωνισµού. Έρχοµαι όµως να παρατηρήσω, στο παρόν νοµοσχέδιο, όπου συµµετείχαµε
στη διαβούλευσή του, καταθέσαµε τεύχος παρατηρήσεων και όπου πολλές από αυτές έγιναν
αποδεκτές, κάποιες άλλες όµως δεν τις βλέπουµε ριζικά διευθετηµένες και ανησυχούµε.
Ανησυχούµε και πιστεύουµε ότι µε κάποιες παραµέτρους που βλέπουµε µέσα στα κείµενα,
ίσως µπορούν να επιλυθούν και πρέπει να τις αναφέρω επιγραµµατικά, δεδοµένου ότι έχουµε
καταθέσει και ένα επικαιροποιηµένο υπόµνηµα, βάση του νόµου ακριβώς όπως έχει κατατεθεί
στη Βουλή. Λέω πρώτον, είµαστε ριζικά αντίθετοι στη διακριτική ευχέρεια που δίνει ο νόµος
στις αναθέτουσες αρχές να βάζουν τα κριτήρια εκείνες προκειµένου να γίνεται η διαδικασία
της δηµοπρασίας. Θέλουµε τα κριτήρια αυτά, να γίνουν αντικειµενικά και όχι να δίνουµε τη
δυνατότητα άρδην ανά την Ελλάδα στις αναθέτουσες αρχές να αυτοσχεδιάζουν ενίοτε και µε
φωτογραφικές διατάξεις, προκειµένου να προβαίνουν στις δηµοπρατήσεις των έργων τους. Γι’
αυτό ζητούµε ασφαλιστικές δικλείδες να ενταχθούν µέσα στο νοµοσχέδιο, ούτως ώστε να
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έχουµε ενιαίες πρότυπες διακηρύξεις, προκειµένου να αποφεύγονται όλα αυτά τα
προβλήµατα και ενδεχοµένως, µε πρόβλεψη ισχυρής και σαφούς ερµηνευτικής εγκυκλίου.
Χαιρόµαστε που οι οικονοµικοί φορείς παραπέµπονται σε ένα µελλοντικό µητρώο
εργοληπτικών επιχειρήσεων που σίγουρα θέλουµε η καταγραφή των οικονοµικών φορέων να
γίνεται µέσα από ένα µητρώο εύστοχο, εκσυγχρονισµένο, ξεκαθαρισµένο. Το ζητούµε, το
θέλουµε και περιµένουµε τις επόµενες διατάξεις και χαιρόµαστε που υπάρχει η πρόβλεψη
αυτή στο άρθρο 76. ∆υστυχώς, προερχόµενο από το παρελθόν το πρόβληµα των
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, πρέπει επιτέλους να επιλυθεί. Πρέπει να επιλυθεί µε έναν
επίσης αντικειµενικό τρόπο, πρέπει οι αιτιολογήσεις που ενδεχοµένως να επιβάλλονται, να
εξετάζονται µε αντικειµενικό τρόπο, πρέπει µέχρι τη στιγµή που θα δηµιουργηθούν τα
παρατηρητήρια τιµών, µέχρι που θα γίνει η τιµολόγηση επακριβής δυνατότητα των έργων, για
να γνωρίζουµε το εύλογο κόστος, να βρεθούν ασφαλιστικές δικλείδες, να ξεφύγουµε από τις
άκρατες εκπτώσεις, τις οποίες βλέπουµε να φθάνουν και µέχρι το 80%, σαν να βλέπουµε ότι
κάποια γεφύρια µπορεί να γίνουν µε χώµα. Τονίζω το σηµείο αυτό, διότι πρέπει µε
ασφαλιστικές δικλείδες που διαφαίνονται µεν µέσα στο νόµο

αλλά πρέπει να φανούν

ευκρινέστερα ώστε να επιλυθεί αυτό το σηµείο.
∆εν µπορούν οι αιτιολογήσεις – τις είχαµε και παλαιότερα, αν θυµάστε πριν 10ετία –
όπου οδηγούσαν σε ένα ατέρµονο αδιαφανές αποτέλεσµα και το οποίο φυσικά απορρίφθηκε
κάποια στιγµή. Μια απόλυτη διαφωνία που έχουµε µε το σύστηµα δηµοπράτησης είναι το
µελέτης – κατασκευής. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα το σύστηµα αυτό, λειτουργεί µε πλήρη
αδιαφάνεια και µε διαφθορά, το τονίζω, και µε διαφθορά.
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Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στα έργα «µελέτη-κατασκευή», δυστυχώς δεν έχουν
καθαρές διαδικασίες. ∆εν θέλω να επεκταθώ, είναι ένα σύστηµα νοσηρό και αδιαφανές.
Πρέπει να καταργηθεί, εξάλλου αυτό είναι και το αποτέλεσµα της Γενικής Συνέλευσης του
Συνδέσµου µας. ∆εν θέλω όµως να «κόψω» από την Πολιτεία, όταν επείγεται από ένα
επείγον έργο να το βγάλει σε δηµοπράτηση, να πούµε ότι δεν µπορούµε να έχουµε ένα τέτοιο
σύστηµα. Να υπάρχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εδώ σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι σε όλα τα
έργα πλέον, ενώ νωρίτερα στον υφιστάµενο νόµο ήταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε
εξειδικευµένα έργα, αν εξαιρεθούν τα κτιριακά και οι αναπλάσεις. Βεβαίως, µε ασφαλιστικές
δικλίδες, που απαλύνουν λίγο την αδιαφάνεια, αλλά όταν έχουµε αξιολόγηση δεν µπορούµε
να ξεφύγουµε από την αδιαφάνεια, κακά τα ψέµατα.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Ευχαριστούµε, υπάρχει και το
γραπτό υπόµνηµα, οπότε εκεί µπορείτε για περισσότερα πράγµατα, που θα τα λάβουν
υπόψη όλοι οι Βουλευτές.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών
Εταιρειών – ΣΑΤΕ): Μια παράκληση, ο νόµος αυτός για να εφαρµοστεί, πρέπει να δοθεί ο
απαιτούµενος χρόνος προσαρµογής της όλων των δεδοµένων. Οι οικονοµικοί φορείς να
µπορέσουν να προσαρµοστούν στα δεδοµένα του νέου νόµου, που είναι πραγµατικά άξιος,
εξάλλου εκσυγχρονίζεται µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ
διάστηµα, ώστε να µπορούµε να τον απορροφήσουµε και να ενσωµατωθούµε και εµείς και
στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ηµοπρατήσεων και σε όλα τα σηµεία εκείνα, που πρέπει να
προσαρµοστούµε και εµείς οι φορείς.
Σας ευχαριστώ.
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ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ(Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Ευχαριστούµε και εµείς, τον
λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΡΓΗΣ (Πρόεδρος του Συνδέσµου των Ελληνικών ΕταιρειώνΓραφείων Μελετών -ΣΕΓΜ) : Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστούµε και εµείς µε
τη σειρά µας, για την πρόσκληση και την συµµετοχή µας στην κοινοβουλευτική διαδικασία
συζήτησης, των πολύ σηµαντικών αυτών σχεδίων νόµου για τις δηµόσιες συµβάσεις και
ειδικότερα για τον κλάδο µας.
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών, ο ΣΕΓΜ, εκπροσωπεί τις
µελετητικές και συµβουλευτικές επιχειρήσεις της χώρας µας και είναι ο εκπρόσωπος της
Ελλάδος στην Παγκόσµια Οµοσπονδία Συµβούλων Μηχανικών- τη γνωστή FIDIC- καθώς και
στην Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μηχανικών- τη γνωστή EFCA.
Εκπροσωπούµε δηλαδή, τον έναν από τους τέσσερις τοµείς των δηµοσίων συµβάσεων, που
αναφέρονται στο σχέδιο νόµου που συζητείται σήµερα, τον τοµέα των µελετητικών και
συναφών υπηρεσιών.
Με τον περιορισµό του χρόνου που επιβάλλεται και από την διαδικασία, θα κάνω
κάποιες γενικές παρατηρήσεις, υπενθυµίζοντας ότι χθες καταθέσαµε ένα πλήρες υπόµνηµα,
που περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις µας επί κρίσιµων άρθρων του σχεδίου νόµου, καθώς και
ένα συνοπτικό κείµενο µε τις πάγιες βασικές θέσεις και απόψεις µας για τον τοµέα των
µελετητικών υπηρεσιών. Πολύ αναλυτικότερες παρατηρήσεις και σχόλια, θυµίζω ότι είχαµε
καταθέσει και στη φάση της διαβούλευσης των αρχικών εκδόσεων των σχεδίων νόµου, τον
Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Οφείλω να επισηµάνω, ότι µέχρι και σήµερα, δεν µας έχει δοθεί η ευκαιρία να
παρουσιάσουµε τις απόψεις και τις προτάσεις µας σε αξιότιµους Υπουργούς, παρά το
γεγονός ότι στο παρελθόν είχαµε συνεργασία και να πραγµατοποιήσουµε µια µεθοδική και
γόνιµη συζήτηση, ώστε να λάβουµε γνώση και της γενικότερης προσέγγισης, αλλά και της
σχεδιαζόµενης πολιτικής για τον κλάδο µας και εν γένει, για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Ελπίζουµε ότι θα µας δοθεί η ευκαιρία στο προσεχές διάστηµα, που θα προετοιµαστούν τα
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εκτελεστικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα και οι Υπουργικές Αποφάσεις, που είναι πολύ σηµαντικές
για τη λειτουργία του νέου θεσµικού πλαισίου.
Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι στον τοµέα των µελετητικών και συναφών υπηρεσιών, το
υπάρχον ανεπαρκές και αναχρονιστικό θεσµικό πλαίσιο, η οικονοµική κρίση και ο σηµαντικός
περιορισµός της εγχώριας ζήτησης, σε συνδυασµό µε την άνευ προληπτικών µέτρων,
απελευθέρωση των εκπτώσεων- θυµίζω τον ν.3919/2011- έχουν δηµιουργήσει απαράδεκτες
και ανεξέλεγκτες συνθήκες ανταγωνισµού και έχουν πραγµατικά οδηγήσει τον κλάδο σε
τροχιά πλήρους παρακµής, αγγίζοντας τα όρια του ευτελισµού- πίστεψε µε- πλέον, γεγονός
που ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την αξιοποίηση των κρατικών κονδυλίων, αλλά και για
την ποιότητα των δηµοσίων έργων και προγραµµάτων.
Για τη διακοπή της «ελεύθερης πτώσης» και τη στροφή προς την υγιή και ουσιαστική
ανάκαµψη και ανάπτυξη του κλάδου µας, χρειάζεται πραγµατικά ένα «θεσµικό σοκ».
Χρειαζόµαστε µια εκ βάθρων, διαρθρωτική µεταρρύθµιση.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ, Προέδρου του Συνδέσµου των
Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ))

Την αναγκαιότητα αυτή την έχει επισηµάνει ο Σύνδεσµός µας πολλά χρόνια πριν και
όχι σήµερα και την έχει µεταφέρει σε όλες τις κυβερνήσεις µέχρι σήµερα και, κυρίως, στους
εκάστοτε Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδοµών.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω, ότι, δυστυχώς, όπως και το 2014, κατά τη σύνταξη του
ν. 4281/2014 έτσι και σήµερα µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου, φαίνεται ότι χάνεται µια
µοναδική ευκαιρία, τουλάχιστον, για το δικό µας κλάδο.
Το γεγονός αυτό µας λυπεί ιδιαίτερα όχι µόνο για το δυσοίωνο µέλλον του κλάδου
µας, αλλά και γιατί οι ενσωµατωµένες νέες Κοινοτικές Οδηγίες συνάδουν απολύτως µε τις
θέσεις του ΣΕΓΜ, αλλά τελικώς δεν φαίνεται να αξιοποιούνται.
Με τις προτεινόµενες ειδικές διατάξεις του σχεδίου νόµου για τον τοµέα µας δεν
διασφαλίζεται ο χρήσιµος ρόλος του µελετητή και συµβούλου της πολιτείας και συντηρείται το
ελληνικό παράδοξο, που θέλει τον εργοληπτικό τοµέα κυρίαρχο του συστήµατος παραγωγής
δηµοσίων έργων της χώρας µας.
Παγκοσµίως, ο µελετικός κλάδος κατέχει µία από τις υψηλότερες θέσεις και είναι
κλάδος προτεραιότητας, αφενός γιατί συνιστά τον κύριο συνεργάτη της πολιτείας για τον
σχεδιασµό και την υλοποίηση κάθε αναπτυξιακού και τεχνικού έργου και προγράµµατος,
αφετέρου, γιατί είναι ο προποµπός της διείσδυσης στις διεθνείς και στις αναπτυσσόµενες
αγορές.
Μπορεί ο κλάδος µας να έχει ελάχιστη λογιστική συµµετοχή στο Α.Ε.Π. της χώρας,
αλλά έχει µέγιστη προστιθέµενη αξία.
Η θέσπιση µειοδοτικών διαγωνισµών στις µελέτες, χωρίς µάλιστα υποχρέωση
ιδιωτικής επιλογής, η περαιτέρω απελευθέρωση του συστήµατος µελέτης και κατασκευής
χωρίς καµία ουσιαστική κατοχύρωση του ρόλου του µελετητή, η εκτέλεση των συµβάσεων
παραχώρησης χωρίς οµοίως καµία κατοχύρωση του ρόλου του µελετητή, η διαβούλευση πριν
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τη δηµοπράτηση των έργων χωρίς καθορισµό του ρόλου του µελετητή, ο περιορισµός της
δυνατότητας ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών συµβουλίου, η µη εκπροσώπηση των
µελετητικών επιχειρήσεων στις Επιτροπές Αξιολόγησης για την ανάθεση µελετών, αλλά και
συµβάσεων µελέτης - κατασκευής και άλλες διατάξεις, που αναφέρουµε στο υπόµνηµα µας,
διαδεικνύουν για εµάς, ότι συνεχίζεται η απαξίωση του µελετητικού κλάδου µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τις µελετητικές επιχειρήσεις και τους χιλιάδες απασχολούµενους αυτές, οι
οποίοι όπως γνωρίζετε, στην πλειονότητά τους µηχανικοί και επιστήµονες υψηλής κατάρτισης
και ικανοτήτων.
Επειδή πιστεύουµε, ότι η ηγεσία και των δύο αρµόδιων Υπουργείων αναγνωρίζει την
κατάσταση, αλλά και την αξία του κλάδου µας, ζητάµε να εξεταστούν οι παρατηρήσεις που
καταθέτουµε στο υπόµνηµά µας και να πραγµατοποιηθούν - έστω και την ύστατη στιγµή
τώρα - κάποιες διορθωτικές τροποποιήσεις είτε µε την προσθήκη - εξουσιοδότηση κάποιων
Υπουργικών Αποφάσεων είτε µε την προσθήκη κάποιων φράσεων στις αντίστοιχες
παραγράφους.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Ρωµοσιός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ (Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσουµε και εµείς για την πρόσκληση να παραστούµε σήµερα εδώ και να πούµε τις
απόψεις µας.
Είµαι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων,

η

οποία

είναι

και

µέλος της

Οµοσπονδίας

της Ευρωπαϊκής

Κατασκευαστικής Βιοµηχανίας και εκπροσωπεί τη χώρα στους κατασκευαστές διεθνώς και
είναι µέλος των ευρωπαίων κατασκευαστών.
Μάλιστα ο Αντιπρόεδρος της Ένωσής µας µετέχει στο ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής
Οµοσπονδίας των Κατασκευών.
Ο χρόνος είναι λίγος για να πούµε τις απόψεις µας, ωστόσο θα προσπαθήσω να
είµαι σύντοµος.
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Σε σχέση µε το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου έχουµε συγκεκριµένες παρατηρήσεις σε
κάθε άρθρο, τις οποίες δώσαµε και στο αρµόδιο Υπουργείο και θα καταθέσουµε αυτές τις
παρατηρήσεις µας και σήµερα εδώ σε εσάς.
Θα ήθελα να σταθώ σε µερικά κρίσιµα, κατά την άποψή µου, θέµατα σε σχέση µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Χωρίς αµφιβολία είναι θετικό το γεγονός της κατάθεσης του νοµοσχεδίου για τις
δηµόσιες συµβάσεις, ενσωµατώνει τις Κοινοτικές Οδηγίες και εκσυγχρονίζει και πολλά άλλα
θέµατα.
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(Συνέχεια οµιλίας του κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΜΟΣΙΟΥ, Προέδρου ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ορθώς κατά την άποψη µας, ο ν.4281/2014 ανεστάλη, δεν περιελάµβανε εξάλλου την
ενσωµάτωση των συγκεκριµένων Οδηγιών, βεβαίως, είχε λύσει τα ζητήµατα των µεγάλων
εγγυήσεων στα έργα.
Για µερικά συγκεκριµένα άρθρα. Θα σταθώ στο άρθρο 73 και στους λόγους
αποκλεισµού των οικονοµικών φορέων. Εκεί, κατά την άποψή µας, υπάρχει ένα ζήτηµα
σχετικά µε την ύπαρξη ενδείξεων και µόνο, που οδηγούν σε αποκλεισµό από τη συµµετοχή
σε διαγωνισµούς οικονοµικών φορέων. Θεωρούµε ότι αυτό, µπορεί να δηµιουργήσει
ζητήµατα και πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω, κατά την άποψή µας, δεν πρέπει να είναι
ενδείξεις πρέπει να είναι αποδείξεις για την στρέβλωση του ανταγωνισµού κι όχι απλές
ενδείξεις, να µην οδηγηθούµε σε αυθαιρεσίες.
Ένα άλλο ζήτηµα που θέλω να θέσω, είναι το ζήτηµα των κατώτατων ορίων, το
οποίο, µε το ν. 4281/2014 καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια. Εµείς θεωρούµε, ότι η κατάργησή
τους έπρεπε να σταµατήσει µέχρι το όριο των Κοινοτικών Οδηγιών, κι από κει και κάτω είναι
στη δικαιοδοσία του εθνικού νοµοθέτη να διατηρηθούν τα όρια. Η άποψή µας, λοιπόν, είναι
ότι θα πρέπει να επανέλθουν τα κατώτατα όρια για τα έργα κάτω από τα όρια της Κοινοτικής
Οδηγίας, γιατί αυτό είναι υπέρ της πρόσβασης των µικρών επιχειρήσεων.
Να αναφερθώ, επίσης, στο µεγάλα παράβολα για τις προδικαστικές προσφυγές τα
οποία θα πρέπει να µικρύνουν.
Να πάω στο θέµα των υπερβολικά χαµηλών προσφορών, των υψηλών εκπτώσεων
που ταλανίζει υπερβολικά τον κλάδο. Και ναι µεν στο άρθρο 88, ορίζεται ότι οι αναθέτουσες
αρχές όταν υπάρχουν ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές µπορούν να καλούν τον
προσφέροντα να εξηγήσει να επαληθεύσει την προσφορά και εδώ χρειάζεται λοιπόν, να
υπάρξει µια µεθοδολογία υπολογισµού. Επ' αυτού, η Ένωσή µας έχει κάνει µια µελέτη και µε
βάση διεθνώς υπάρχοντα κριτήριο προσδιορισµού αυτού του κοστολογικού ορίου, µπορεί µε
βάση την κανονικότητα των εκάστοτε υποβαλλόµενων προσφορών σε συνθήκες υγιούς
ανταγωνισµού, να βρίσκεται το όριο πάνω από το οποίο οι προσφορές θα χαρακτηρίζονται
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ασυνήθιστα χαµηλές και από εκεί και πέρα, επίσης µε συγκεκριµένα ειδικά κριτήρια πως θα
εξηγούνται και θα επαληθεύονται οι συγκεκριµένες υπερβολικά χαµηλές προσφορές.
Κλείνοντας, να πω ότι απαιτείται σηµαντικός χρόνος προσαρµογής στις νέες διατάξεις
και γι' αυτό πρέπει, κατά την άποψή µας, είναι επιβεβληµένο, να υπάρξει µια µεταβατική
περίοδος για την έναρξη εφαρµογής του νόµου, ο οποίος κατά την άποψή µας, πρέπει να
είναι ένα έτος.
Να συµπληρώσω επίσης, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτή τη µεθοδολογία προσδιορισµού
του κοστολογικού ορίου, την καταθέτουµε στην Επιτροπή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Κραµανλής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων): Καλησπέρα σας. Ονοµάζοµαι Ευάγγελος Καραµανλής, είµαι Μέλος της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και εκπροσωπώ την Αρχή σήµερα, ευχαριστούµε
πολύ για την πρόσκλησή σας.
Όπως γνωρίζετε, δεν έχουµε Πρόεδρο αυτή τη στιγµή και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
παρότι κλήθηκε τελευταία στιγµή, δεν µπόρεσε για προσωπικούς λόγους να έρθει και ζητά
συγνώµη γι' αυτό. Θα προσπαθήσω εγώ να κάνω επί τροχάδην, κάποιες επισηµάνσεις.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων)

Αυτή τη στιγµή είναι σηµαντικό, ότι ολοκληρώνεται µια προσπάθεια που έχει
εκκινήσει εδώ και περίπου τρία χρόνια. Αρχικά, µε πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και των αρµόδιων Υπουργείων, που από την αρχή είχε διαγνωστεί η
ανάγκη για µια µεταρρύθµιση στο δίκαιο και εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των
∆ηµοσίων Συµβάσεων. Αυτό εκκίνησε προσπάθεια µε την εκπόνηση, εκ µέρους της Αρχής
του Σ/Ν αργότερα ψηφισθέντος ν. 4281, ο οποίος νόµος, εν τέλει, δεν εφαρµόστηκε, γιατί, εν
τω µεταξύ, ψηφίστηκαν οι νέες οδηγίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχίστηκε αυτή
η προσπάθεια µε πρωτοβουλία των αρµόδιων Υπουργείων και µε συνδροµή στις
νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Σίγουρα,

είναι

βασικός

πυλώνας

η

εφαρµογή

αυτού

του

πλαισίου,

γιατί

συµπαρασύρει και πάρα πολλές δράσεις, είναι δε βασικός πυλώνας της εθνικής στρατηγικής
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, που έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων µε τα αρµόδια Υπουργεία και τίθεται, σχεδόν, άµεσα σε εφαρµογή

και

συµπαρασύρει πάρα πολλές δράσεις αλλά και επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και
πόρους στον τοµέα για παράδειγµα αναφέρω τις ηλεκτρονικές υποδοµές.
Γενική µας παρατήρηση, το νοµοσχέδιο καταρχήν µας είχε υποβληθεί σε ένα πρώτο
σχέδιο -πολύ νωρίτερα το Μάρτιο και τον Απρίλιο-, όπου διατυπώσαµε θεσµικά τις απόψεις
µας µε απόφαση της Αρχής, είναι οι αποφάσεις 2 του 2016 και 5 του 2016 µε ηµεροµηνίες
Μάρτιο και Απρίλιο. Έκτοτε, ακολούθησαν και άλλες αλλαγές στο νοµοσχέδιο, αφού
ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης µε τους φορείς και µε όλους τους εµπλεκόµενους.
Αυτή τη στιγµή το τελικό νοµοσχέδιο που έχετε στα χέρια σας, διαφέρει σε αρκετά
σηµεία και ως προς τη δοµή και ως προς τις επιµέρους διατάξεις σε σχέση µε αυτό, στο
οποίο είχαµε τοποθετηθεί.
Λάβαµε γνώση από την κατάθεσή του στη Βουλή, όποτε θέλουµε κάποιο χρόνο, για
να καταλάβουµε, γιατί δεν µπορούµε, να διαγνώσουµε το συσχετισµό µε τις αλλαγές, που
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είχαν γίνει και τις παρατηρήσεις που είχαµε κάνει αν έχουν ενσωµατωθεί, ακόµα και πως αν
έχουν επέλθει ουσιαστικές µεταβολές, που µπορεί να αλλοιώνουν σηµεία του.
Κάποια σηµεία, ίσως, που έχουµε διαγνώσει στο πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα,
έχουµε ήδη προτείνει µε επιστολή µας, να γίνουν κάποιες διορθώσεις αφορούν: Το άρθρο3,
75 του Σ/Ν για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, που έχει κατατεθεί και περιορίζει-µειώνει το ποσοστό
της κράτησης, υπέρ της ΑΑ∆Σ, από 0,1 τοις χιλίοις που ισχύει σήµερα σε 0,06 τοις χιλίοις.
Προφανώς, ο Εισηγητής αυτής της διάταξης δεν έλαβε υπόψη τα ιστορικά δεδοµένα εσόδων
και εξόδων της αρχής γιατί η αφοµοίωση αυτή του πόρου της αρχής θα καταστήσει τη
λειτουργία της προβληµατική. ∆εν θα ισοσκελίζονται τα έσοδα µε τα έξοδα.
Άρα, έχουµε καταθέσει εγγράφως την πρότασή µας σε αυτό το άρθρο, να καταργηθεί
ή να τροποποιηθεί. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει στο άρθρο 3,79, που έχει να κάνει µε την
έναρξη ισχύος, κάποιο προβλεπόµενο διάστηµα, να µην είναι δηλαδή από την ψήφιση του
νόµου, να ισχύουν οι διατάξεις. Τουλάχιστον, ως προς τα έργα και τις µελέτες, θα χρειαστεί
ένα διάστηµα να εκδοθούν, αφού είναι µια αρµοδιότητα της Αρχής, είναι η έκδοση πρότυπων
τευχών, δηλαδή να εκδοθούν τα πρότυπα τεύχη µετά τη ψήφιση του νόµου.
Εµείς έχουµε, ήδη, ξεκινήσει τις διεργασίες µε Επιτροπές, αλλά σίγουρα θα πρέπει να
υπάρξει µια διαβούλευση, τουλάχιστον, κατ' εκτίµηση µπορώ να κάνω αυτή τη στιγµή, ένα
δίµηνο. Θα πρέπει να ισχύσει µια µεταβατική περίοδος.
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Μια άλλη γενική παρατήρηση, την οποία έχει θέσει κατ’ επανάληψη, και οι
προηγούµενοι πρόεδροι, τελευταία και ο κ. Ράϊκος, στην Επιτροπή θεσµών και ∆ιαφάνειας,
έχει να κάνει µε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων - είναι ηλεκτρονικό
σύστηµα στο οποίο καταχωρούνται όλες οι συµβάσεις. Είναι πάγια θέση της Αρχής ότι αυτό
το εργαλείο έπρεπε να περιέλθει στην αρµοδιότητα της Αρχής για να µπορέσει να το
αναπτύξει και να µην είναι απλώς ένα σηµείο καταχώρησης κάποιων στοιχείων από τις
συµβάσεις, αλλά ένα εργαλείο, να µετεξελιχθεί σε ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα
που να µπορούν να παρακολουθούνται, να εποπτεύεται όλος ο τοµέας και να µπορεί η Αρχή
να ασκεί τις αρµοδιότητές της. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις µας.
Όσον αφορά επί των συγκεκριµένων διατάξεων δεν έχουµε άποψη πρέπει να τις
µελετήσουµε. Στο κατατεθέν νοµοσχέδιο δεν µας δόθηκε το τελικό κείµενο για να έχουµε,
σύµφωνα µε την πρόβλεψη του νόµου, τις 30 ηµέρες που προβλέπει το θεσµικό µας πλαίσιο
να τις µελετήσουµε, για να έχετε στα χέρια σας µια εµπεριστατωµένη επιστηµονική γνώµη, για
να µπορέσετε να προχωρήσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Από την Κεντρική Ένωση
Επιµελητηρίων Ελλάδας υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος; ∆εν βλέπω τον κ. Μίχαλο.
Το λόγο έχει η κυρία Παπαρίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΡΙ∆ΟΥ (Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ)): Κυρία Πρόεδρε,
ευχαριστώ εκ µέρους του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την
πρόσκληση. Είναι πολύ µεγάλο το νοµοσχέδιο και θα υπεισέλθω µόνο σε δύο σηµεία. Το ένα
σηµείο έχει ήδη αναφερθεί, αλλά πολύ συνοπτικά και θα ήθελα να το αναλύσω, για να
καταλάβετε για τί µιλάµε και αφορά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, είναι τα
άρθρα 345 έως και 371. ∆ηµιουργούνται, λοιπόν, δέκα

κλιµάκια, για να µιλήσουµε µε
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νούµερα, των τριών ελεγκτών για την εκδίκαση όλων των διαγωνισµών σε όλη την Ελλάδα
ανεξαρτήτως κλάδου που υπερβαίνουν τις 60 χιλιάδες ευρώ.
Αυτό πιστεύουµε ότι θα δηµιουργήσει ένα τεράστιο πρόβληµα και θα σας
αναλύσουµε γιατί. Πρώτα απ’ όλα, ενδεικτικά σήµερα στα πολιτικά δικαστήρια εκδικάζονται
γύρω στις 200 υποθέσεις ανά δικαστή το έτος. Στο δε, ∆ιοικητικό Εφετείο, το οποίο είναι τρία
κλιµάκια µε δέκα εφέτες, εκδικάζονται γύρω στις 400 υποθέσεις το χρόνο, δηλαδή, γύρω στις
135 υποθέσεις ανά κλιµάκιο. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων είχαµε 3.000 τέτοιους διαγωνισµούς πέρσι, άνω των 60
χιλιάδων ευρώ. Όλοι αυτοί οι διαγωνισµοί έχουν δύο µε τρία στάδια στα οποία µπορούν να
υποβληθούν προσφυγές και τις προσφυγές δεν πρέπει να τις βλέπουµε ως κάτι αρνητικό.
Είναι κάτι που βοηθά στο να µην πάνε οι υποθέσεις µετά στα δικαστήρια, µην τις θεωρούµε
κάτι εχθρικό. Λοιπόν, έχουµε δύο µε τρία στάδια για να εκδικαστούν προσφυγές και βέβαια,
έχουµε πέραν του ενός αναδόχου σε όλους αυτούς τους διαγωνισµούς, πράγµα το οποίο
σηµαίνει ότι µε πολύ µεγάλη ασφάλεια µπορούµε να πούµε ότι θα έχουµε 9.000 υποθέσεις
τουλάχιστον, για να εκδικαστούν το χρόνο από αυτά τα δέκα κλιµάκια των τριών ελεγκτών,
δηλαδή 900 υποθέσεις ανά κλιµάκιο. Αυτό δεν γίνεται, δεν µπορεί να προχωρήσει.
Ταυτόχρονα, είχαµε σήµερα µέχρι στιγµής από τις επιτροπές προσφυγών 15 ηµέρες
για να απαντήσουν στις προσφυγές ή διαφορετικά θεωρούνταν σιωπηρή απόρριψη, το
διάστηµα αυτό διαφοροποιείται και πηγαίνει στις 60 ηµέρες µέχρι την έκδοση της απόφασης.
Άρα, καταλαβαίνετε ότι τετραπλασιάζεται ο χρόνος ταυτόχρονα, δε, κατά αυτής της απόφασης
µπορεί να πάει στο δικαστήριο εκτός από τον ανάδοχο και ο ίδιος ο φορέας, διότι µπορεί και ο
φορέας να διαφωνήσει. Άρα, δηµιουργούµε ένα τεράστιο πρόβληµα µε πολύ λίγο κόσµο. Τί
προτείνουµε;
Προτείνουµε, τουλάχιστον, τριπλασιασµό των µελών της Αρχής, κατηγοριοποίηση
των κλιµακίων ανά κλάδο, ώστε να υπάρχει µια εξειδίκευση και οπωσδήποτε πιστεύουµε ότι
πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κλιµάκιο για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
γιατί είναι αρκετά σύνθετο και πολύπλοκο το αντικείµενο και τέλος, σε αντίθεση µε αυτά που
λένε από την Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, προτείνουµε την κατάργηση του
παράβολου για την κατάθεση προσφυγής.
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(Συνέχεια οµιλίας κυρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΠΑΡΙ∆ΟΥ, Α΄ Εκτελεστικής Αντιπροέδρου
του ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος)

Αυτή η Αρχή, ήδη, παίρνει το 0,06% από όλες τις δηµόσιες συµβάσεις στην Ελλάδα.
Το παράβολο δεν έχει κανένα νόηµα. Το ίδιο παίρνει και η Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το
0,1%, από όλες τις δηµόσιες συµβάσεις και κατά κύριο λόγο απορρίπτει όλες τις αιτήσεις που
πηγαίνουν εκεί.
Το δεύτερο θέµα, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά το Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και συγκεκριµένα το άρθρο 36. Πριν από αρκετά χρόνια
δεν υπήρχε στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο για ηλεκτρονικές προµήθειες, όπως υπήρχε στις
υπόλοιπες χώρες. Έτσι λόγω της ανάγκης και της έλλειψης που υπήρχε δηµιουργήθηκαν
ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γύρω στο 2000, οι οποίες ξεκίνησαν να παρέχουν αυτές
τις υπηρεσίες. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι απλές επιχειρήσεις, αλλά έπρεπε να κάνουν
πολύ µεγάλες επενδύσεις κάποιων δισεκατοµµυρίων δραχµών τότε. Για το έτος 2000 και πριν
µιλάµε για περίπου 5 εκατ. ευρώ. Έρχεται, λοιπόν, σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο και καταργεί
αυτές τις επιχειρήσεις και τις κλείνει, σε µια περίοδο που θέλουµε να προσεγγίσουµε
επενδύσεις από το εξωτερικό. Συνεπώς σηµαίνει ότι δεν έχει νόηµα να κλείνουµε επενδύσεις,
οι οποίες έχουν γίνει µεγάλες και λειτουργούν τόσα χρόνια. Αυτό, λοιπόν, το οποίο
προτείνουµε, εµείς, είναι όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες π.χ. Πορτογαλία, Αγγλία,
Γερµανία, να λειτουργεί το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. σε συνδυασµό µε αυτούς τους ιδιωτικούς παρόχους.
Άρα, λοιπόν, να γίνει µια προσθήκη στο άρθρο 36 για να µπορούν να λειτουργούν αυτοί οι
πάροχοι σε σχέση και σε συνδυασµό µε το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Ήδη, αυτοί οι πάροχοι παρέχουν
υπηρεσίες που δεν µπορεί να τις παράσχει το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. σήµερα. Όπως για παράδειγµα
κάτι που αναφέρθηκε προηγουµένως και θεωρείται µεγάλη ανάγκη, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι
προϊόντων, δηλαδή η δυνατότητα να τρέχουν δυναµικά συστήµατα αγορών, να υπάρχουν
ηλεκτρονικές παραγγελίες. Αυτά παρέχονται, ήδη, από αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα, να γίνει
µια προσθήκη στο άρθρο 36, ώστε αυτά να λειτουργούν σε συνδυασµό µε τοΕ.Σ.Η.∆Η.Σ..
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ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Τον λόγο έχει ο κ.
Τριανταφυλλόπουλος.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(Πρόεδρος

της

Ένωσης

Ιδιοκτητών

Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων): Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούµε για την
δυνατότητα που µας δίνετε να εκφράσουµε τις απόψεις ενός κλάδου που πραγµατικά
βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια των µνηµονίων
απώλεσε περίπου 120 τίτλους εφηµερίδων από όλη την ελληνική Περιφέρεια, δηλαδή το 50%
της δύναµής µας. Πιστεύαµε ότι το 2014 όταν σε αυτήν την αίθουσα συζητήθηκε ο ν. 4281/14
ότι µε όλα αυτά τα οποία διεµηνύθησαν εκείνες τις ηµέρες, και που για εµάς ήταν ηµέρες
δραµατικές, διότι κρινόταν το µέλλον του κλάδου και η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων µας, ότι
µε την κατάθεση της τροπολογίας την οποία δέχθηκε ο κ. Χαρδούβελης την ίδια ηµέρα στην
Ολοµέλεια, ότι είχαµε ξεκαθαρίσει τη θέση µας ως περιφερειακές εφηµερίδες και µέσα
ενηµέρωσης µε το σύνολο των κοµµάτων. Αυτό γιατί τότε εκφράστηκε αυτό, ακριβώς, το
οποίο ψηφίστηκε. Η αναγκαιότητα για το ρόλο των επαρχιακών εφηµερίδων, τη διείσδυση και
τη δυναµική που έχουν στην ελληνική περιφέρεια, το προσωπικό το οποίο απασχολούν,
στους κανόνες δηµοσιότητας των πάντων που αφορά τη διαχείριση δηµοσίου και δηµοτικού
χρήµατος ή από τις Περιφέρειες θα µιλάµε για ΟΤΑ, τον πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η
δηµοσίευση αυτή. ∆εν περίµενα ποτέ ότι ένα χρόνο µετά ότι θα ξανάνοιγε το θέµα ενώ εκεί
είχαν ξεκαθαριστεί τα πάντα. Ευχαριστώ, βεβαίως, τον κ. Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, κ. Σταθάκη, που µας έδωσε τη δυνατότητα σε όλη αυτή την περίοδο του 2015
που ξεκίνησε ξανά το θέµα µέχρι σήµερα, να υπενθυµίσουµε κάποια πράγµατα και από το
ξαφνικό θάνατο που περιµέναµε οι επαρχιακές εφηµερίδες να δούµε στην κατάθεση του
νοµοσχεδίου ότι έχουµε άλλα τέσσερα χρόνια ζωής, µέχρι τις 31/12/2020. Πίστευα ότι το
2021, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, που διαµορφώθηκε το νέο ελληνικό Κράτος,
ο ρόλος του Τύπου στην Περιφέρεια ήταν καθοριστικός σε ό,τι αφορά τη διάχυση όλων των
θεµάτων µας.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Προέδρου της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων)

∆εν µπορώ να διανοηθώ, ότι το 2021 οι επιχειρήσεις, που αυτή τη στιγµή, είµαστε
περίπου 150 σε όλη την Ελλάδα και το προσωπικό που απασχολούµε, τα βάρη που έχουµε
πάνω µας είτε στις 100 δόσεις είτε στο να στηρίξουµε την απασχόληση, περισσότερο από
1000 δηµοσιογράφος στην Περιφέρεια και 2000 υπαλλήλους, ότι ο χρόνος ζωής µας θα ήταν
τα τέσσερα χρόνια.
Νοµίζω ότι σε αυτό το πράγµα, από τη στιγµή που δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή
Οδηγία και πόσο µάλλον στο µνηµόνιο, θα πρέπει να το ξανασκεφτούµε, να το
ξανασυζητήσουµε και ότι κάναµε το 2014, να το κάνουµε και σήµερα, πριν πάµε στην
Ολοµέλεια.
Σε ό,τι αφορά αυτό καθ’ αυτό το άρθρο 66 - διότι εγώ περιορίζονται µόνο σε αυτό στους κανόνες δηµοσιότητας, όχι µόνο δεν επιτυγχάνεται αυτό πού λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία
για απλούστευση και απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά επιτυγχάνεται, ακριβώς, το αντίθετο
αποτέλεσµα. Τι, δηλαδή;
Περιορίζουµε τη δηµοσιότητα για οποιαδήποτε προµήθεια, που µπορεί να κάνει ένας
∆ήµος ή η Περιφέρεια και δεν µιλώ για τα δηµόσια και µεγάλα έργα, µιλάµε για προµήθειες
των 30.000 και 40.000 ευρώ, που µπορεί να την έχει ένα απλό κρεοπωλείο από τους
παιδικούς σταθµούς, ένα οπωροπωλείο, ένα κατάστηµα υγρών καυσίµων για το καλοριφέρ
του παιδικού και ότι θα πρέπει να έχουν οργανωµένα γραφεία να παρακολουθούν µέσω του
….., όταν θα υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος και αυτό που έχουν µάθει τόσα χρόνια αυτές
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσα από την εφηµερίδα της πόλης τους, να ενηµερώνονται για
να συµµετέχουν σε αυτή διαδικασία.
Άρα, λοιπόν, εάν, πράγµατι, η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι να τηρηθεί η δυνατόν
πληρέστερη δηµοσιότητα για να έχει και όφελος τον δηµόσιο και να έχουµε σε ό,τι αφορά
καλύτερες τιµές, αλλά και κυρίως, ότι αυτή η διαδικασία δεν επιβαρύνει το κράτος, δεν έχει
δηµοσιονοµικό κόστος.
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Ξεκαθαρίζουµε, ότι όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα το σύστηµα, έτσι πρέπει να
παραµείνει, είναι µόνο επ’ ωφελεία της δηµοκρατίας του τύπου, των ∆ήµων και των
Περιφερειών και κάθε νοµικού προσώπου, πολύ δε περισσότερο των τοπικών κοινωνιών.
Ελπίζουµε µε αυτή την κραυγή αγωνίας, την οποία µεταφέρω, γιατί εµείς ως
επαρχιακές εφηµερίδες βρισκόµαστε, πραγµατικά, όχι στο κόκκινο, αλλά είναι διαλυµένος ο
κλάδος.
Πασχίζουµε να κρατήσουµε τις επιχειρήσεις µας όρθιες, εάν χάσουµε και αυτό, το
τελευταίο έσοδο από τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες έχουµε τελειώσει οριστικά. Ελπίζω τα
κόµµατα να ανταποκριθούν στην έκκληση που κάνει ο επαρχιακός τύπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Εισηγητής της Ν.∆.): Κυρία Πρόεδρε, ως
προς το σχόλιο που έκανε ο προηγούµενος οµιλητής για τους κανόνες δηµοσιότητας,
θεωρούµε ότι είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα και να θέλαµε η Κυβέρνηση αύριο το πρωί,
αν µπορεί να το ξαναδεί και να τοποθετηθεί.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Κύριε Μηταράκη, θα
µπορούσατε να το βάλετε στις ερωτήσεις σας.
Το λόγο έχει ο κ. Κατωµέρης.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Περιφερειακού Μηχανισµού Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής (Πε. Μη. Κοιν. Σ. Επ. Αττικής)): Εκπροσωπούµε τις
Κοιν. Σ. Επ. Αττικής,τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής,
αισθανόµαστε χαρά, γιατί πρώτη φορά συµµετέχουµε σε δηµόσιο λόγο, σε δηµόσιο διάλογο
από το 2011, που έχουµε ιδρυθεί µέσω του ν. 4019/2011, έως σήµερα είµαστε στην αφάνεια.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για όσους δεν γνωρίζουν είναι µη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, έχουν την εµπορική ιδιότητα από το νόµο, τους δίνετε η
δυνατότητα της εµπορικής ιδιότητας και παροχής υπηρεσιών, ωστόσο ο νόµος τους ορίζει
πως θα διανέµουν τα κέρδη τους. Ουσιαστικά τα κέρδη δεν διανέµονται στους εταίρους, παρά
µόνο στους εργαζόµενους. Είναι υποχρεωµένεςοι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις να
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προλαµβάνουµε ανέργους και συγκεκριµένα µε την εργατική νοµοθεσία και µε τις
ασφαλιστικές εισφορές που ορίζει η νοµοθεσία.
Συνεπώς, ορίζεται ο µη κερδοσκοπικός τρόπος λειτουργίας τους.
Έως σήµερα, λοιπόν, ο ν. 4019/2011 δεν έχει λειτουργήσει - απλά σας αναφέρω λίγα
πράγµατα, γιατί είναι η πρώτη φορά, που βρισκόµαστε απέναντι από εκπροσώπους του
ελληνικού λαού και δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν για τη λειτουργία µας - τα βασικά άρθρα του
και ωστόσο ένα νέο νοµοσχέδιο, µάλιστα, σήµερα έληξε η διαβούλευση και είναι στην
προετοιµασία του, έχουµε κάνει, βεβαίως, παρεµβάσεις µας.
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του

Περιφερειακού

Μηχανισµού Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής (Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ.Αττικής))

Αυτό που µας προσελκύσει στον νόµο περί δηµοσίων συµβάσεων ήταν το άρθρο 20,
η Οδηγία 24 της Ε.Ε. από το 2014 είχε ορίσει µια εναρµόνιση, αναφορικά µε τη συµµετοχή
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και όλων των επιχειρήσεων κοινωνικού
σκοπού στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, µάλιστα, σε συγκεκριµένες ∆ηµόσιες Συµβάσεις µε ∆ήµους
και άλλους ∆ηµόσιους Οργανισµούς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο προηγούµενος νόµος
4019 και ο ισχύων µάλιστα, ακόµα δεν έχει ψηφισθεί ο καινούργιος, όριζε µε το άρθρο 16, το
πώς θα λειτουργήσουν οι δηµόσιες συµβάσεις, ποτέ δεν εφαρµόστηκαν, λόγω του ότι η
Συνθήκη της Λισσαβόνας αλλά και ο Καλλικρατικός νόµος, απέκλειε ειδικό καθεστώς
ανάθεσης έργων σε άλλες επιχειρήσεις, παρά µόνο µε τις γνωστές διαδικασίες προκηρύξεων.
Παρόλα αυτά οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ούτε
κεφάλαια, ακόµα και για την εγγυητική επιστολή τους, αλλά δεν έχουν και κεφάλαια
λειτουργίας, είναι ειδικές επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους έχουν ιδρυθεί από ανέργους,
όπως το ορίζει ο νόµος, δεν έχουν άλλο σκοπό καταστατικό λειτουργίας, παρά την ένταξη
ανέργων ειδικών οµάδων, ευπαθών οµάδων στην εργασιακή ζωή. Συνεπώς δεν έχουν καµία
σχέση µε τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν µε στόχο -και πολύ καλά κάνουν- το κέρδος.
Όλα µας τα κέρδη, πως θα προκύψουν; ∆ιανέµονται µέσα σε µπόνους παραγωγικότητας, των
νόµιµων εργαζοµένων βεβαίως και µελών µας, αλλά και για τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Το άρθρο 20, λοιπόν, τελικά µετά την παρέµβασή µας το Μαρτίου στη διαβούλευση,
έβαλε τις ΚΟΙΝΣΕΠ µέσα, όλεςτις ΚΟΙΝΣΕΠ και όχι µόνο της ένταξης, όπως την αρχή που
όριζε ο νοµοθέτης, ωστόσο το άρθρο αν το διαβάζετε, έχει µια γενικόλογη διατύπωση η οποία
είµαστε σίγουροι, να µην πω φοβόµαστε, ότι θα έχει την τύχη του νόµου 4019. Ποτέ δεν θα
εφαρµοσθεί από τους ∆ήµους, γιατί ακριβώς δεν περιέχει µια καθοδηγητική έννοια, κατά τον
τρόπο διατύπωσης της, παρά µόνον έχει µια παραινετική έννοια. Θα θέλαµε να γίνει
ξεκάθαρη η διατύπωση έτσι ώστε οι ∆ήµοι να µην έχουν αµφιβολία της τήρησης του νόµου,
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γιατί οι Νοµικοί τους Σύµβουλοι γνωµοδοτούν προς τους ∆ηµάρχους, να µην συµµετέχουν οι
Κοινωνικές Επιχειρήσεις σε ∆ηµοτικά έργα. Γιατί;
Γιατί δεν είναι ξεκάθαρος ο νόµος, θα θέλαµε λοιπόν το άρθρο 20, να είναι ξεκάθαρο
και να ορίζει το πώς οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις θα ενταχθούν µέσα σε ∆ηµόσιες Συµβάσεις.
Ευχαριστούµε.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Και εµείς ευχαριστούµε,
τέλειωσαν νοµίζω οι τοποθετήσεις από τους προσκεκληµένους, δεν νοµίζω να υπάρχει
κάποιος φορέας που να µην εκφράστηκε, το επόµενο βήµα είναι τα ερωτήµατα προς τους
προλαλήσαντες προσκεκληµένους. Θα ξεκινήσω από τον κ.Καραναστάση, από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α..
Θα σηµειώνουµε σε ποιους απευθύνεται ερώτηµα ούτως ώστε, µετά ένας - ένας να απαντάει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ (Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.): Κυρία Πρόεδρε ξεκινω
από ΣΑΠΕ και ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, είναι γνωστό ότι όποιος ερωτηθεί µέσα και έξω από την αίθουσα
όσον αφορά µε το σύστηµα παραγωγής των έργων και της µελέτης-κατασκευής, θα σας
απαντήσει ότι µέχρι σήµερα παράγει διαφθορά, διαπλοκή, είναι γνωστό και νοµίζω ότι είναι
µια διαδικασία η οποία δεν τιµούσε όλο αυτό το διάστηµα την Ελληνική Πολιτεία. Φυσικά,
νοµίζω ότι είναι εναντία, γιατί όλοι γνώριζαν πιο πριν το ποιος θα είναι ο ανάδοχος σε µια
µελετο-κατασκευή. Το σύστηµα φυσικά λειτουργεί µε κανόνες σε όλο τον κόσµο, θα ήθελα να
ρωτήσω και τοΣΑΠΕ και ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, οι αλλαγές που προβλέπονται και είναι µεγάλες και που
αλλάζουν το σύστηµα ουσιαστικά, προτείνουν κάτι άλλο;
Για παράδειγµα, αυτό που προτείνετε µέσα από τον νόµο, ο πίνακας συµµόρφωσης
χωρίς βαθµολογία, τους καλύπτει; Και αν ναι, τι άλλο προτείνεται πάνω σε αυτό; Επιπλέον,
υπάρχει µια συµφωνία των κοινωνικών φορέων µε των εργοδοτικών οργανώσεων, ΣΑΠΕ,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις µε την ΕΜΠΤΙ∆ΑΣ.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Εισηγητή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)

Ζητήσατε παλιότερα να επικυρωθεί. Συµφωνείτε µε αυτή την πρόταση; Συνεχίζετε να
στηρίζετε αυτή τη συµφωνία;
Όσον αφορά τους µελετητές, νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο νέος ρόλος που
προβλέπεται µέσα από το νοµοσχέδιο, ως σύµβουλοι της επίβλεψης, για να µπορούν να
διορθώσουν ως το τέλος του έργου, να συµπληρώνουν τις µελέτες, γιατί, όπως ξέρουµε,
κάποιες µελέτες από αυτές δεν είναι εφαρµόσιµες και υπάρχουν τεράστια προβλήµατα. Αν
συµφωνούν ότι πρέπει να είναι επιβλέποντες µέχρι το τέλος του έργου. Αν συµφωνούν, ποιες
ποινές προτείνουν στους µελετητές που δεν θα ανταποκρίνονται σε αυτή τη διαδικασία; Πώς
πιστεύετε ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε το θέµα της ανυπαρξίας ώριµων έργων; Πώς
πιστεύετε ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα των υψηλών εκπτώσεων στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας; ∆ιότι, οι υψηλές εκπτώσεις δίνονται από το σύνολο σχεδόν των
µελετητών και ξέρουµε ότι έχει φτάσει και 85 και 87%.
Από κει και πέρα, θέλω να κάνω και µια ερώτηση προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
Νοµίζω ότι µπορώ να τον αποκαλώ συνάδελφο, εκτός και αν είµαι διαγραµµένος, γιατί, είχαν
πάρει µια απόφαση, όπως θα ήθελα να ξέρω αν έχει διαγραφεί και ο Πρωθυπουργός και ο
παριστάµενος Υπουργός. Αν και µε εξέπληξε η θέση του Προέδρου του ΤΕΕ, όσον αφορά τη
θέση της εκχώρησης της επίβλεψης σε ιδιώτες. Είναι αυτή µια θέση του Τεχνικού
Επιµελητηρίου; Από κει και πέρα, ήθελα να γνωρίζω, γιατί, αναφέρθηκε στην αρχή ότι για την
εφαρµοσιµότητα του νέου νοµοσχεδίου χρειάζονται περίπου 115 Προεδρικά ∆ιατάγµατα και
Υπουργικές Αποφάσεις. Θα παρακαλούσα και τους δύο Υπουργούς να µας ενηµερώσουν
πόσαΠροεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις χρειάζονται για την εφαρµοστικότητα
αυτού του νόµου.
Αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, είναι ακριβώς ο αριθµός που έπρεπε να εκδοθούν
τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα από τον νόµο 3669 / 2008 για τα έργα και τον νόµο 3316 / 2005 για
τις µελέτες. Φυσικά, το ίδιο συνέβαινε και µε τον νόµο που ψηφίστηκε από τη Ν.∆. και το
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ΠΑ.ΣΟ.Κ. τον Αύγουστο του 2014, όπου υπήρχε ένας τεράστιος αριθµός Προεδρικών
∆ιαταγµάτων. Ευχαριστώ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Μηταράκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Εισηγητής της Ν.∆.): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα τη γνώµη των παρευρισκοµένων φορέων για το άρθρο, όπου
καθιερώνει το σύστηµα της µελέτης κατασκευής και αν µε αυτόν τον τρόπο πιστεύουν οι
φορείς ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων.
∆εύτερον, θα ήθελα τη γνώµη των φορέων, αν συµφωνούν µε την άποψη ότι η
συµφέρουσα οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αποτελεί το µοναδικό κριτήριο ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, όπως σηµειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου.
Τρίτον, θα ήθελα την άποψη των φορέων για τα άρθρα 117 και 118, που επιτρέπουν
την κατάτµηση διαγωνισµών σε µικρότερα κοµµάτια, επιτρέποντας έτσι απευθείας αναθέσεις.
Αν κάτι τέτοιο ευνοεί τη διαφάνεια των δηµοσίων συµβάσεων έργων.
Τέταρτον, πώς αντιλαµβάνονται οι φορείς την έννοια της προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, η οποία ακόµα προβλέπεται στο άρθρο
32 του νοµοσχεδίου. Ευχαριστώ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
– ∆ΗΜ.ΑΡ.): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Προς τους εκπροσώπους του τεχνικού κόσµου
υπάρχει µια βασική ερώτηση: Αυτό το νοµοθέτηµα που έχουµε µπροστά µας συνιστά µια
µεταρρύθµιση ή είναι «businessasusual»; Το λέω αυτό, γιατί, είναι σαφές ότι πέραν της
υιοθέτησης των κοινοτικών οδηγιών, έχουν υπάρξει παρεµβάσεις και εκ µέρους της
κυβέρνησης που σηµαίνει - πιθανολογώ - ότι η κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι πολύ καλό που
να διορθώνει τα λάθη του παρελθόντος.
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Η ερώτηση λοιπόν είναι πως θα χαρακτήριζε κανείς αυτό το νοµοθέτηµα που έχουµε
µπροστά µας. Για τους ίδιους φορείς χαρακτηρίστηκε το σύστηµα της µελετοκατασκευής ως
ένα σύστηµα που δηµιουργεί µόνο και αποκλειστικά διαφθορά και διαπλοκή. Υπάρχει τρόπος
αντιλαµβανόµαστε ότι σε πολύ εξειδικευµένες περιπτώσεις θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί
και µάλιστα ελέχθει ότι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει συµµετάσχει σε µια τέτοια διαδικασία,
αναφέροµαι στον κ. Φάµελο. Υπάρχει τρόπος να περιοριστεί αυτό που συνιστά έτσι και
αλλιώς µια γάγγραινα για την ελληνική δηµόσια διοίκηση και ταυτόχρονα δηµιουργεί και
διάφορες καταστάσεις στην κοινή γνώµη, ότι όλες οι υπηρεσίες τα αρπάζουν, όλοι οι
εργολάβοι τα αρπάζουν, όλα τα δηµόσια έργα είναι άνδρο διαφθοράς. Μπορούµε να το
ξεπεράσουµε αυτό;
Τρίτη ερώτηση, το θέµα των υπερβολικών εκπτώσεων. Ένα ζήτηµα που συζητιέται
αν θυµάµαι καλά πάνω από 30 χρόνια στην Ελλάδα. Ο τρόπος που το προσεγγίζει το
νοµοθέτηµα, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι λύνει αυτό το υπερβολικό ζήτηµα; Γιατί άκουσα
για παράδειγµα τη δυνατότητα ύπαρξης ενός δυναµικού αλγορίθµου και διάφορα τέτοια. Τι
είναι αυτό; Αν έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου και αν υπάρχει µια τέτοια δυνατότητα;
Επίσης για τους ίδιους ερωτώµενους, το ζήτηµα της έκπτωσης αναδόχου, θεωρούµε
ότι έχει επιλυθεί αρκετά; Γιατί µε την οικονοµική κρίση έχουµε πολλά προβλήµατα έκπτωσης
αναδόχων.
Επίσης, θέτουµε εµείς ένα ερώτηµα και το θέτουµε συνεχώς, ότι µία από τις µεγάλες
παθογένειες του ελληνικού συστήµατος δηµοσίων έργων είναι η ανυπαρξία προετοιµασίας µε
πρόδροµες εργασίες πριν ξεκινήσει το κύριο έργο. Θεωρούµε ότι το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα επιλύει έστω σε κάποιο µικρό βαθµό την προετοιµασία του έργου

µέσω

παραδείγµατος ανάθεσης µία διακριτής εργολαβίας υλοποίησης των βασικών πρόδροµων
εργασιών ώστε να µην αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσµίες µε τον κανονικό εργολάβο και να
αρχίσει αυτός να υποβάλλει claimsµε την πρώτη ευκαιρία. Βεβαίως, το ζήτηµα της
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που προβλέπεται συνιστά

απαράδεκτη και µη ορθή διαδικασία ή είναι αποδεκτή;
Στη ΓΣΕΒΕΕ, είναι κάτι που δεν κατάλαβα. Το ευχολόγιο να συµµετέχουν οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις στους δηµόσιους διαγωνισµούς είναι ευχή όλων µας. ∆εν νοµίζω
να υπάρχει κανείς στην αίθουσα που να µην το θέλει. Εµείς κάναµε µια συγκεκριµένη
πρόταση και θα

ήθελα την άποψη της ΓΣΕΒΕΕ επί της πρότασης. Είπαµε ότι θα ήταν

σκόπιµο και χρήσιµο για να προλαβαίνουν να προετοιµάζονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
να υπάρχει προαναγγελία του διαγωνισµού σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε οι εταιρίες
που δεν έχουν τις υποδοµές να προετοιµαστούν, να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Θεωρείτε
εσείς ότι αυτή η πρόταση µπορεί να συνιστά ένα ουσιαστικό διαφανές βήµα ενίσχυσης των
µικροµεσαίων;
Για τους δύο κυρίους που µίλησαν για την ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων συµβάσεων.
Ερώτηµα, η συγκρότηση µιας ακόµη αρχής, ενός τρίτου οργάνου, έχουµε Ελεγκτικό Συνέδριο
που ελέγχει, έχουµε ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων συµβάσεων, δηµιουργούµε τώρα και µια
τρίτη αρχή µε 30 άτοµα που θα είναι εγκατεστηµένοι στην Αθήνα, ερώτηση, είναι
υποχρεωτική η συγκρότηση αυτής της επιτροπής; Ένα ακόµη στάδιο ελέγχου ή επίλυσης
διαφορών; Και αν το θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο και δεν µπορούν να εκχωρηθούν οι
αρµοδιότητές του σε άλλο όργανο υφιστάµενο, ώστε να αποφύγουµε ένα επίπεδο ακόµη, δεν
µπορούµε τουλάχιστον αυτός ο όποιος φορέας να λειτουργεί στην έδρα της κάθε περιφέρειας
ώστε να µη µαζεύονται όλα στην Αθήνα; Να υπάρχει µια αποκέντρωση της εκδίκασης.
Προτελευταία ερώτηση για την κυρία Παπαρίζου, η οποία ήταν εντυπωσιακή στα
νούµερα που µας ανέφερε και τα οποία πράγµατι φαίνεται ότι πιθανόν να δηµιουργήσουν ένα
τεράστιο θέµα. Αν κατάλαβα καλά προτείνετε να υπάρχει ένα ειδικό κλιµάκιο για τις εταιρείες
πληροφορικής.
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Συνέχεια οµιλίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ,
Ειδικού Αγορητή της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ

Η επόµενη ερώτηση είναι, ποια ακριβώς είναι η συµβολή των ιδιωτικών εταιρειών µέχρι τώρα
στην λειτουργία του ηλεκτρονικού µητρώου και πώς αυτό µπορεί να συγκεκριµενοποιηθεί.
∆εν έγινε νοµίζω αντιληπτό στην αίθουσα ποια µπορεί να είναι η συµβολή του ιδιωτικού
τοµέα στη διαφάνεια των δηµοσίων συµβάσεων .
Τέλος, κα Πρόεδρε , για τον κ. Τριανταφυλλόπουλο, επειδή πράγµατι το ζήτηµα της
βιωσιµότητας του περιφερειακού τύπου είναι θέµα τεράστιας σηµασίας θα θέλαµε να έχουµε
και τις απαντήσεις των Υπουργών στην αγωνία που εκφράστηκε για το πώς µπορεί ο
περιφερειακός τύπος να έχει µια στοιχειώδη βιωσιµότητα πάντα στο πλαίσιο των
υφιστάµενων κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών της χώρας.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. ∆ηµαράς.
ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ τους φορείς που ήρθαν και εκφράσανε εδώ τις
απόψεις τους.
Θέλω κυρίως να αναφερθώ στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Πρόεδρο ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, τον
Πρόεδρο των Μελετητών, που ασχολούνται µε τη µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων έργων.
Ξέρουµε όλοι ότι στην πατρίδα µας στα δηµόσια έργα η όλη διαδικασία µελετών,
προϋπολογισµών, διαγωνισµών κ.λπ. υφίσταται µια παθογένεια. Υπήρχε µια παθογένεια σ'
αυτό το σύστηµα. Ξέραµε ότι σε µεγάλο βαθµό η διαπλοκή υπήρχε, ξέραµε τις µεγάλες
εκπτώσεις, τις µικρές εκπτώσεις και είχαµε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ή τα έργα
κόστιζαν 2, 3 και πολλές φορές 4 φορές πάνω από το αντίστοιχο κόστος ιδιωτικού έργο ή
ήταν πολύ µεγάλες οι εκπτώσεις, δεν τελείωναν τα έργα, προσφυγές στα δικαστήρια,
ατέλειωτες διαδικασίες, χάναµε χρήµατα από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα κ.λπ..
Έχουµε συγκεκριµένα ερωτήµατα, αν καταρχήν υπάρχουν προτάσεις, ιδέες, πώς θα
περιοριστεί αυτή η παθογένεια και πώς θα εκλείψει. ∆εύτερον, για τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, που
είπε για τον αλγόριθµο, δηλαδή, λίγο-πολύ να προσδιοριστεί ένα πλαίσιο που θα κινούνται οι
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τιµές - προσφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Μα δεν τα ρυθµίζει αυτά η αγορά, κύριε
Πρόεδρε, που είναι και η άποψή σας, η πολιτική άποψη, ότι όλα τα ρυθµίζει η αγορά και τις
τιµές; Γιατί, δηλαδή, να ψάξουµε να βρούµε τέτοιους αλγόριθµους;
Επίσης, για τα θέµατα των µελετών ξέρουµε ότι µέχρι το νόµο Σουφλιά το µέγιστο
ποσοστό έκπτωσης για τις µελέτες ήταν το 20% και έχω συγκεκριµένα παραδείγµατα και ως
περιφερειακός σύµβουλος στην Αττική, όπου έβγαιναν τέτοια κοστολόγια µελετών που ήταν
απίστευτα υψηλά. Θα σας πω δηλαδή ότι το ∆ηµαρχείο Αγίας Παρασκευής έχει κοστίσει
1.650.000 η µελέτη του, που εάν ήταν αντίστοιχο ιδιωτικό έργο θα κόστιζε 200.000, 300.000
το πολύ. Μιλάµε για τέτοια νούµερα. Εποµένως, δεν µπορούµε να πούµε πάλι ότι οι τιµές
ήταν τότε σωστά και τώρα µε τις µεγαλύτερες εκπτώσεις… Πράγµατι τώρα µε τις µεγαλύτερες
εκπτώσεις υπάρχει πρόβληµα και το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι δεν γίνονται σωστές
µελέτες και πάνω στις κακές µελέτες έχουµε µεγάλα προβλήµατα στις κατασκευές των
δηµοσίων έργων. Εποµένως, θέλω και µια άποψη στο ζήτηµα αυτό.
Επίσης, θέλω για την ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων συµβάσεων να ρωτήσω ποιο ήταν
το ποσό, όχι το ποσοστό, των εσόδων ανά έτος και περίπου τι έξοδα έχει αυτή η αρχή,
πόσους υπαλλήλους κ.λπ.. ∆ώστε µας µερικά στοιχεία για αυτά τα θέµατα.
Επιπλέον, έχουµε αυτές τις διαδικασίες µετά από ένα διαγωνισµό, άπειρες ενστάσεις,
καθυστερήσεις, προσφυγές κ.λπ.. Μήπως έχετε εσείς οι φορείς των τεχνικών κάποιες
προτάσεις για το πώς θα περιοριστεί αυτό το φαινόµενο;
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Ο κ. Μπουκώρος, έχει το
λόγο για δύο λεπτά.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα ήθελα να απευθυνθώ στον εκπρόσωπο του
περιφερειακού τύπου, κ. Τριανταφυλλόπουλο.
Θέλω να πιστεύω, βέβαια, ότι τόσο ο κ. Υπουργός όσο και η Κυβέρνηση, δεν θεωρεί
και τον περιφερειακό τύπο εχθρικό παράγοντα, ούτε εφηµερίδες της διαπλοκής και του
κατεστηµένου, µιας και είναι γνωστό ότι τόσο στη χώρα µας όσο και στην Ευρώπη και τη
Βόρεια Αµερική, ο περιφερειακός τύπος, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, εξακολουθεί να
διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο.
Ενώ διαπιστώνουµε ότι µέσα από το νοµοσχέδιο πάµε και φιλτράρουµε µε λογικές
µελετοκατασκευών και κατάτµησης έργων, απεµπολώντας τις όποιες εκπτώσεις και δίνοντας
τη δυνατότητα σε µονοπρόσωπα όργανα να αναφερθούν δηµόσια έργα, από την άλλη πάµε
να κόψουµε τα έξοδα δηµοσιότητας, που είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό επιβάρυνσης
των δηµοσίων έργων.
Οι δηµοσιεύσεις ισχύουν και στη Βόρεια Αµερική και στην Ευρώπη.
Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θέλουµε να µας το πείτε αυτό εάν το γνωρίζετε. Θέλουµε
να µας πείτε την ιστορία της προσπάθειας κατάργησης των δηµοσιεύσεων και τις πιέσεις που
δέχθηκε η χώρα τα προηγούµενα χρόνια και κατόρθωσαν να αντισταθούν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις και να κρατήσουν αυτή τη δηµοσίευση, που σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνει
κανένα έργο πάνω του ποσοστού 0,040%. Την ώρα που, τώρα, απεµπολούµε, όπως είπα,
την όποια έκπτωση από τα δηµόσια έργα, µε λογικές κατάτµησης και λογικές
µελετοκατασκευών.
Θα ήθελα να µας µιλήσετε για τον κλάδο του περιφερειακού και τοπικού τύπου και εν
πάση περιπτώσει, να µας επιβεβαιώσετε ή όχι αν ενισχύει τη διαφάνεια, η δηµοσιότητα µέσω
των εφηµερίδων και αν µέσω των διαδικτυακών δηµοσιεύσεων µπορούν να έχουν άπαντες
πρόσβαση, τόσο για το χρόνο της δηµοσίευσής όσο και για την παραµονή της εκεί αλλά
ακόµη και για αρχειακούς λόγους.
Τέλος, θα πω αυτό µόνο, απευθυνόµενος, κυρίως, στους συναδέλφους της
Πλειοψηφίας από την περιφέρεια. Ένας αµερικανός γερουσιαστής, είχε πει πριν από περίπου
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δέκα χρόνια, ότι «το να ψάχνεις να βρεις την προκήρυξη στο διαδίκτυο είναι σαν να επιχειρείς
να βγάλεις το κουνάβι από την τρύπα του».
Σας ακούµε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών και Πρόεδρος της Επιτροπής
Παραγωγής και Εµπορίου): Ευχαριστούµε.
Η κ. Τελιγιορίδου, έχει το λόγο.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙ∆ΟΥ (Εισηγήτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.): Θέλω να κάνω µια ερώτηση
προς την ΕΑ∆ΗΣΥ.
Θέλω να µας ενηµερώσουν εάν τα στελέχη της συµµετείχαν µέχρι την τελική
διαµόρφωση του κειµένου στη διαβούλευση.
Επίσης, θέλω να κάνω και µια ερώτηση προς τον κ. Καλλέργη, τον Πρόεδρο των
Μελετητών.
Όταν λέει θεσµικό σοκ, τι συγκεκριµένα εννοεί;
Ευχαριστώ.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών και Πρόεδρος της Επιτροπής
Παραγωγής και Εµπορίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Σπίρτζης, έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Θα ήθελα να
ρωτήσω, κυρίως, εκπροσώπους του τεχνικού κόσµου, την άποψή τους για αυτά
περιλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου και αν αποτελούν, όπως είπε και ο συνάδελφος, κ.
Μανιάτης, µεταρρύθµιση ή µια από τα ίδια.
Καταρχάς, την άποψή τους σε σχέση µε τον ν. 4281, έναν νόµο που οι µελέτες, κατά
την άποψή µου, τουλάχιστον και οι εργολαβίες, ήταν συνυφασµένες στην αντιµετώπισή τους
µε τις προµήθειες και µε την παροχή υπηρεσιών.
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Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει, κυρίως, για τον εργοληπτικό κόσµο, µε τη
θεσµοθέτηση της υπεργολαβίας. Επίσηµα, πλέον.
Η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει µε την υποχρεωτική διαβούλευση των τευχών
δηµοπράτησης των διαγωνισµών.
Η τέταρτη ερώτηση έχει να κάνει µε τον σαφή διαχωρισµό της µελέτης από την
παροχή υπηρεσιών και του τεχνικού έργου από τις προµήθειες, κάτι που δηµιουργούσε
µεγάλες στρεβλώσεις. Στο σχέδιο νόµου αυτό περιλαµβάνονται τα ΣΕΠΕΒΕ, που είναι σαφώς
ορισµένα από τις οδηγίες. Άρα, δεν θα έχουµε τις στρεβλώσεις που είχαµε. Το λέω και για το
ΣΕΤΕ, που ξέρει πολύ καλά ότι όλη η ψηφιακή σύγκλιση έτρεξε ως προµήθεια, χωρίς µελέτες,
χωρίς πιστοποιήσεις και άλλα πράγµατα.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ-Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων)
Επίσης

ποια είναι η άποψή τους, για το ότι δεν θα γίνεται καµία δηµοπράτηση

δηµοσίων έργων και δεν θα προχωράει καµία σύµβαση παραχώρησης εάν δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και οι αρχαιολογικές εργασίες.
Ποια είναι η άποψή τους για την θεσµοθέτηση της τεχνικής επάρκειας των
Νοµοθετουσών Αρχών;
Ποια είναι η άποψή τους για τον τρόπο συγκρότησης των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού;
Αυτές προβλέπεται να είναι µε ηλεκτρονική κλήρωση.
Ποια είναι η άποψή τους για τις συµβάσεις της απευθείας ανάθεσης που γίνονται
επίσης µε ηλεκτρονική κλήρωση και µε τρόπο που να αποφεύγεται η πολλαπλή ανάθεση της
απευθείας σύµβασης στον ίδιο µελετητή ή στον ίδιο εργολήπτη από τους αναφέροντες
Φορείς.
Ποια είναι η άποψή τους για τον φάκελο της ∆ηµόσιας Σύµβασης καθώς και το
γεγονός ότι µπαίνουν µέσα και η συντήρηση αλλά και η λειτουργία;
Αυτά αφορούν τον «τεχνικό» κόσµο. Υπάρχουν και άλλα, όµως, επειδή ίσως ήταν
µικρό το χρονικό διάστηµα, να ξέφυγαν από την προσοχή σας. Κατά την γνώµη µου όµως
,είναι µεγάλες τοµές και µεταρρυθµίσεις.
Επίσης, ποια είναι η άποψή σας που οι µελετητές δεν τελειώνουν την εργασία τους µε
την ολοκλήρωση της µελέτης, αλλά γίνονται τεχνικοί σύµβουλοι του ∆ηµοσίου, που σηµαίνει
ότι έχουν την υποχρέωση να διορθώνουν τη µελέτη τους, όταν αυτή στο σύνολό της ή σε
τµήµατα δεν έχει εφαρµοσιµότητα.
Αυτά είναι επίσης πολύ σηµαντικά ζητήµατα διότι γλιτώνουµε και τους συµβούλους
που µπαίνουν από το «παράθυρο» και δεν είναι έως τώρα µε την διαφάνεια ,που θα θέλαµε
να είναι.
Επίσης, ποια είναι η άποψη και τελειώνω µε τον κατασκευαστικό κλάδο, η άποψή
τους για τις αλλαγές στο σύστηµα µελέτη-κατασκευή, διότι είναι ένα νέο σύστηµα ούτως ή
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άλλως. ∆ηλαδή προβλέπεται ότι ανοίγουν πρώτα οι οικονοµικές προσφορές, αυτό είναι το
πρώτο.
∆εύτερον, προβλέπεται η Επιτροπή να ορίζεται µε ηλεκτρονικό σύστηµα από όλους
τους υπόλοιπους Φορείς εκτός από τον Φορέα που κάνει τον διαγωνισµό.
Τρίτον, προβλέπεται να µην υπάρχει βαθµολόγηση αλλά να είναι PASS /FAIL, η
τεχνική αξιολόγηση, και αυτό διορθώνει τη µεγαλύτερη στρέβλωση που γινόταν σε αυτούς
τους διαγωνισµούς, όπως και οι Επιτροπές, όπου αλλάζεται ο χρόνος και δεν είναι το γνωστό
30-ήµερο έως και 40-ήµερο που υπήρχε παλαιότερα. ∆ιότι η γνώµη µου είναι, πως όσο και να
περιορίσεις στις κατηγορίες αυτές, την εφαρµογή, στις κατηγορίες που περιορίζεις, πάλι η
ίδια, δουλειά θα ξαναγίνει. Τουλάχιστον εγώ, αυτό έχω εντοπίσει και γι' αυτό τον λόγο και δεν
έχω υπογράψει καµία µελετητική κατασκευή έως τώρα. Άρα καλό είναι να διορθώσουµε το
σύστηµα όπως άλλωστε είναι διορθωµένο και σε όλο τον κόσµο.
Προς τους µελετητές, θα ήθελα να ρωτήσω:
Πώς πιστεύουν ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα της ανυπαρξίας ώριµων έργων;
Αν θέλουν δηλαδή να µην πάµε «πίσω» την οικονοµία και την κοινωνία.
Και προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ έχω δύο ερωτήσεις, στην εκπρόσωπό της. Η πρώτη είναι
για το εάν ηΕΑΑ∆ΗΣΥ συνεργάστηκε, αν το γνωρίζετε δηλαδή, µέχρι το τέλος, και ήταν
παρούσα και στην ΚΕΝΕ, κύριε Καραµανλή, όχι της Ν.∆., αλλά τηςΕΑΑ∆ΗΣΥ για να µην γίνει
καµία παρεξήγηση. Αν δεν είχατε ασχοληθεί µε αυτό το θέµα, µάλλον δεν το γνωρίζατε, να
σας ενηµερώσω ότι ήδη η ΕΑΑ∆ΗΣΥ ετοιµάζει τα πρότυπα τεύχη µε βάση αυτό τον νόµο.
Άρα πώς να µην ήξερε; Τα πάντα ξέρει µέχρι και την τελευταία λέξη. Αν δεν το γνωρίζατε,
κάντε ένα σχόλιο.
∆εύτερον: Πόσο χρόνο θέλει ηΕΑΑ∆ΗΣΥ για να ετοιµάσει αυτά τα πρότυπα τεύχη
που προβλέπονται; ∆ιότι είναι προφανής η ανησυχία όλων, ώστε να µην κολλήσουν για µια
ακόµη φορά οι δηµοπρατήσεις , µελετών και έργων, όπως γίνεται κάθε φορά που αλλάζουµε
το θεσµικό πλαίσιο.
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Θα ήθελα ενηµερωτικά να πω οι αριθµοί που ανέφερε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.,
υπήρχαν στον προηγούµενο νόµο του κ. Χατζηδάκη, τονN. 4281. Σε αυτό τον νόµο
προβλέπονται 9 Προεδρικά ∆ιατάγµατα και 23 Υπουργικές Αποφάσεις. Η συντριπτική
πλειοψηφία έχει ήδη εκδοθεί, από αυτές τις Υπουργικές Αποφάσεις και προφανώς µέχρι την
επανέκδοση τους υπάρχει διάταξη µέσα έτσι ώστε

να µην δηµιουργήσουν καµιά

αναστάτωση, ότι δηλαδή ισχύουν τα παλιά Προεδρικά ∆ιατάγµατα και οι Υπουργικές
Αποφάσεις. Αυτό ενηµερωτικά. Ευχαριστώ πολύ.
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ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών) : Το λόγο έχει ο κ. Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού) : Θέλω
να κάνω µια ερώτηση σε όλους τους φορείς που έθεσαν θέµα κατάτµησης των έργων.
Υπενθυµίζω ότι µε βάση τις διατάξεις µπορείς να προκηρύξεις πρόχειρο διαγωνισµό ή
απευθείας ανάθεση, εφόσον έχεις προκηρύξει το µεγάλο διαγωνισµό. Αν δεν έχεις
προκηρύξει το µεγάλο διαγωνισµό, απαγορεύεται να κάνεις κατάτµηση. Άρα, έχουµε
προκηρύξει το µεγάλο διαγωνισµό 1 εκατ. ευρώ για να προµηθευτούµε το χ αγαθό και επειδή
αυτός ο διαγωνισµός κρατάει αρκετούς

µήνες, έχει το δικαίωµα ο φορέας να κάνει

πρόχειρους µικρούς διαγωνισµούς για να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του. Αν δεν έχει
προκηρύξει το µεγάλο διαγωνισµό, δεν υπάρχει καµία τέτοια ευελιξία. Άρα, το ερώτηµά µου
είναι σαφές.
Αυτοί που δεν θέλουν να υπάρχει η παραµικρή ευελιξία στην προκήρυξη του µεγάλου
διαγωνισµού, η κατάτµηση που επιτρέπει να καλύπτονται τρέχουσες ανάγκες, προτείνετε να
µην υπάρχει καµία ευελιξία; Είναι ερώτηµα αυτό. Είναι τα λάστιχα, το αυτοκίνητο, η βενζίνη, οι
ανάγκες ενός νοσοκοµείου, δεν έχει σηµασία τι, όλο αυτό το φάσµα, είναι όλα τα αγαθά, όλες
οι υπηρεσίες, όλες οι ανάγκες των δήµων και όταν υπάρχει λοιπόν ο µεγάλος διαγωνισµός και
δηµιουργείται αυτή η ευελιξία µε πολύ σαφείς όρους, αν υπάρχει θέµα.
∆εύτερον, τα όρια που µας έβαζε η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι πολύ υψηλότερα από
τα 20.000 και 60.000 που βάλαµε εµείς. Εµείς πήραµε δικά µας όρια πολύ χαµηλά. Τα όρια
όπως ξέρετε της Οδηγίας ήταν 135.000 ευρώ. ∆ηλαδή, διαγωνισµό σε υποχρέωνε να κάνεις
για άνω των 135.000 ευρώ. Εµείς διατηρήσαµε την ελληνική νοµοθεσία των 20.000 και
60.000 που υπάρχει σε διάφορα νοµοθετήµατα, ακριβώς για να υπογραµµίσουµε τη
διαδικασία και το κανονιστικό πλαίσιο. Άρα, αυτό πάει µε αυτή την ιδέα του να διατηρηθούν
πολύ

χαµηλά τα όρια για να είναι υποχρεωτική η προκήρυξη των διαγωνισµών,

αλλά

εισάγουµε και την ελάχιστη ευελιξία χωρίς την οποία, φαντάζεστε όλοι, θα υπάρχουν δεκάδες
προβλήµατα χωρίς κανένα λόγο επί της ουσίας, εφόσον η κατάτµηση δεν έχει αυτά τα
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χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η µια ερώτηση. Άρα, καµία ευελιξία, αυτή είναι η πρότασή σας;
Αυτό θέλω να καταλάβω.
Ένα άλλο ερώτηµα αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Προφανώς, είναι αρκετά
δύσκολη η οποιαδήποτε ποσοτική διάκριση της αγοράς. Εντούτοις, µέσα υπάρχουν πάρα
πολλές µέριµνες για το άνοιγµα των αγορών στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το πρώτο και
βασικό ειπώθηκε από τον Υπουργό, οι υπεργολαβίες. Είναι η πρώτη τοµή που γίνεται το ότι
οι υπεργολαβίες διατυπώνονται. Άρα, σχηµατίζεται ένας άλλος κώδικας µέσα από τον οποίο
ανοίγει ο δρόµος να έχεις απευθείας εµπλοκή µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η
µία από τις βασικές καινοτοµίες.
Υπάρχουν και άλλες σηµαντικές αναφορές σε πάρα πολλά άρθρα και για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και για την κοινωνική οικονοµία όπου σε πολλές κατηγορίες
διαγωνισµών µπορεί να υπάρχει ένα καθεστώς που να διευκολύνει ρητά την πρόσβαση και τη
συµµετοχή επιχειρήσεων είτε του ενός τύπου είτε των άλλων. Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο
ερώτηµα αν στο πλαίσιο αυτού του νόµου και στο πνεύµα αυτού του νόµου και στη φιλοσοφία
αυτού του νόµου, υπάρχουν κάποια επιπρόσθετα σηµεία συµβατά βεβαίως, τα οποία θα
µπορούσαν να ενισχύσουν τη µικροµεσαία παρουσία, η οποία είναι προφανώς επιθυµητή και
από εµάς.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών) : Το λόγο έχει ο κ. Αθουσάκης.
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών
Εταιρειών (ΣΑΤΕ) ): Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.
Από την αρχή είπαµε ότι, χρόνια τώρα, ο Σύνδεσµος µας ζητάει µεταρρυθµίσεις στα
∆ηµόσια Έργα, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, της ενοποίησης και κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας και στο να έχουµε ηλεκτρονική ταυτότητα του έργου και να βγαίνουν όλα, από τη
στιγµή που ξεκινά και προγραµµατίζεται το έργο, µέχρι που παραλαµβάνεται, να υπάρχει µια
ταυτότητα.
Άρα, η ανάγκη µεταρρυθµίσεων ήταν απαιτητή. Στο παρόν Νοµοσχέδιο, βλέπουµε ότι
δεν ξεφεύγουµε από αυτό το πλαίσιο. Εξάλλου, οι παράµετροι που ανέφερε ο Υπουργός ο
κύριος Σπίρτζης, υπάρχουν µέσα. Πολλά από αυτά, ήταν και δικές µας προτάσεις που έγιναν
αποδεκτές στη διαβούλευση, όπως είναι η κλήρωση των µελών Επιτροπής κ.λπ. κ.λπ..
Οπωσδήποτε λοιπόν, µας βρίσκει σύµφωνους ο νέος Νόµος. Πλην όµως, όσον
αφορά την µελετοκατασκευή, θέλουµε να πούµε ότι γίνεται ένας νέος τρόπος µελέτης
κατασκευής. Προτείνεται ένας τρόπος ο οποίος θα παρακάµπτει την αδιαφάνεια, κατά κάποιο
τρόπο. Όχι 100%, γιατί πάντα θα υπάρχει κρίση και αξιολόγηση τεχνικών µελετών. Όταν
υπάρχει αξιολόγηση, πάντα υπάρχει και υποκειµενικότητα. Πλην όµως, είναι ένα νέο σύστηµα
που αποφεύγει τη διαφάνεια στα µέγιστα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΡΙΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών µε και ∆ικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, συγγνώµη που διακόπτω.
Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αυτό. Είναι passfail. ∆εν υπάρχει βαθµολόγηση. Είναι,
απλά δεν επιτρέπονται οι αγγλοσαξονικοί ορισµοί και το αναφέρει διαφορετικά. Θα το
διαβάσετε. Βεβαίως, εάν θέλετε να το διευκρινίσουµε. ∆εν υπάρχει.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών
Εταιρειών (ΣΑΤΕ) ): Και υπάρχουν και προϋποθέσεις, προκειµένου να γίνει ένα έργο µε το
σύστηµα της µελέτης- κατασκευής µε το οποίο είµαστε σύµφωνοι.
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Πλην όµως, το πρόβληµά µας, παρότι το σύστηµα αυτό οδηγεί σε µια καλύτερη
διαφάνεια, µε ας το πούµε µε το on-off και εφόσον δεν υπάρχει βαθµολογία, που δεν φαίνεται
όµως από το Νόµο, πρέπει να εξακριβωθεί και να ταυτοποιηθεί αυτή η έννοια, γιατί δεν την
είδαµε κάπου γραµµένη. Να µας πείτε πού βρίσκεται. Μπορεί, µέσα στις 640 σελίδες του
Νοµοσχεδίου, να µην µπορέσαµε να το δούµε. Αν υπάρχει αυτό, είναι προς τη θετική
κατεύθυνση. Πλην όµως έχουµε ένα πρόβληµα. Που θα βρούµε τα λεφτά, σε κάθε
δηµοπρασία που θα πηγαίνουµε, να πληρώνουµε 50 και 200.000 µελέτες, για να πάµε
απλώς σε µια δηµοπρασία που είτε έχουµε τύχη, είτε δεν έχουµε. ∆ηλαδή, αυτό είναι το
πρόβληµά µας. Ότι, παρότι το σύστηµα αυτό, δεν παράγει την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή
που παρήγαγε το υφιστάµενο σύστηµα, που χρόνια υπάρχει, να το λέµε αυτό και απορώ γιατί
υπάρχει τόσα χρόνια. Αυτό το σύστηµα µελετοκατασκευής, είναι σύγχρονο και αποφεύγει
όλες αυτές τις παραµέτρους, αλλά εµείς, οι επιχειρήσεις µας, που να βρούµε λεφτά να
διαθέτουµε, για να πάµε σε µια δηµοπρασία µε αβέβαιη πιθανότητα να πάρουµε το έργο,
όταν συµµετέχουν 20 επιχειρήσεις; ∆ηλαδή, πρέπει να πεταχτούν οι 19 µελέτες, πληρωµένες,
στην άκρη; Έχουν κόστος αυτές οι µελέτες. Και σε πόσες δηµοπρασίες, αντέχουµε οικονοµικά
να πάµε µέσα στο χρόνο.
Άρα, πιστεύουµε ότι εάν το κρατήσετε εσείς αυτό το σύστηµα, το κάνετε για
εξαιρετικές περιπτώσεις, που θέλετε ένα έργο επειγόντως, να το προχωρήσετε µε το σύστηµα
αυτό, διότι δεν προλαβαίνετε µε άλλο τρόπο. Πιστεύουµε λοιπόν, για τις εξαιρετικές αυτές
περιπτώσεις και που θα δίνεται ο απαιτούµενος χρόνος να συνταχθεί και η µελέτη. Όχι σε 40
µέρες µελέτη, διότι αυτό δεν πρόκειται να βγει. ∆ιότι θα αρχίσουµε να λέµε « κάποιος ήξερε,
έξι µήνες τώρα, ότι θα γίνει αυτό το έργο, είχε κάποια στοιχεία και άρχισε να οργανώνει τη
µελέτη του». Και εµείς, την τελευταία στιγµή να µην µπορούµε να είµαστε έτοιµοι για
συµµετοχή σε αυτή τη δηµοπρασία. Υπάρχουν και αυτές τις σκέψεις.
Εν πάση περιπτώσει, ξανατονίζω ότι είναι, ένα νέο σύστηµα µελετοκατασκευής, αυτό
το οποίο προτείνετε σήµερα, το οποίο αποφεύγει και κατά έναν µέγιστο τρόπο, την
αδιαφάνεια και τη διαπλοκή.
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούµε. Το λόγο έχει ο
κύριος Στασινός από το ΤΤΕ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ (Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) ):
Καταρχήν, να απαντήσω στον κύριο Βουλευτή και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και αγαπητό
συνάδελφο, στον Αποστόλη τον Καραναστάση, ότι δεν έχει διαγραφεί, όπως και κανένας
άλλος. Αλλά να πω, µιας και ξεκίνησε έτσι την κουβέντα, ότι εγώ επί λέξει είπα ότι είναι οι
Βουλευτές- συνάδελφοι µηχανικοί, πρέπει να λάβουν υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας του
ΤΕΕ, πριν ψηφίσουν τον ασφαλιστικό νόµο.

and Settings\sate_km\Τα έγγραφά µου\27.7.2016 (2η συνεδρίαση φορείς).docx

C:\Documents

63

Π/φος
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

∆/φος
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ηµεροµηνία
27.7.2016

Όνοµα αρχείου
EXFC0727.XT2

(Συνέχεια οµιλίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, Προέδρου του Τ.Ε.Ε.)

Για να σας το πω και αλλιώς, κύριε συνάδελφε, εγώ δεν θα ήµουν υπερήφανος να
ψηφίζω έναν τέτοιο νόµο που καταργεί ένα ταµείο που υπάρχει επί 80 χρόνια, αλλά θα το
παρακάµψω και θα σας πω και τις συνέπειες σε εµένα µετά από αυτό, γιατί υπάρχουν
συνέπειες. ∆εν κλήθηκα, για παράδειγµα, στον αναπτυξιακό νόµο σαν Τ.Ε.Ε.. Ο Υπουργός, ο
κ Τσιρώνης και ο κ. Σκουρλέτης δεν υπογράφουν την υπουργική απόφαση για την
ηλεκτρονική έκδοση οικοδοµικών αδειών, που την ετοίµασε ο Υπουργός, ο κ. Σπίρτζης και
απαιτεί 10 λεπτά και χρωστάνε στο Τ.Ε.Ε.. Προσπαθούν να το πλήξουν οικονοµικά
χρωστώντας 1,2 εκατοµµύρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού): Στον
αναπτυξιακό νόµο έγινε διαβούλευση. Το επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά. Συµµετείχαν
160 φορείς ενεργά στη διαβούλευση του αναπτυξιακού νόµου επί 4 ολόκληρους µήνες. Για 3
µήνες ήταν σε νέο κύκλο διαβούλευσης. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται το Τ.Ε.Ε. ότι ήταν απόν
από τον αναπτυξιακό νόµο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ (Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.): ∆εν κληθήκαµε στη Βουλή, κύριε
Υπουργέ και αυτό είναι γεγονός. ∆εν είναι θέµα του Υπουργού. Είναι και των άλλων
κοµµάτων που δεν µας κάλεσαν, προφανώς. Όσον αφορά το κοµµάτι της επίβλεψης
δηµοσίων έργων, το οποίο ανέφερα, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα από κάποιο δήµο να κάνει
επίβλεψη γιατί δεν έχει τεχνική υπηρεσία ή δεν έχει και ο διπλανός δήµος ή δεν έχει σε
κάποια άλλη υπηρεσία, είπα – και είναι προσωπική µου πρόταση – να εξετάσουµε τη
δυνατότητα να µπορεί να το κάνει αυτό ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, περίπου κατά το
µοντέλο των ελεγκτών δόµησης το οποίο έχει πετύχει. Είναι προσωπική πρόταση. Αν
χρειαστεί απόφαση από το Τ.Ε.Ε., µπορώ να την πάρω, εφόσον υπάρχει η διάθεση. Σχετικά
µε τις υπουργικές αποφάσεις, απάντησε ο κ. Υπουργός. Αν είναι 23 υπουργικές αποφάσεις
και 9 προεδρικά διατάγµατα, περιµένουµε λίγο το χρόνο να µας πει πόσο γρήγορα µπορεί να
είναι έτοιµος ο νόµος να λειτουργήσει και πόσο γρήγορα µπορεί να είναι έτοιµο και το
ηλεκτρονικό σύστηµα.
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Όσο αφορά το κοµµάτι της µελέτης και της κατασκευής, βλέπω ότι είναι ένα
καινούργιο σύστηµα, όπως το περιγράφει ο Υπουργός. Το πραγµατικό πρόβληµα, επί της
ουσίας, κ. Υπουργέ, είναι ότι θα επιβαρυνθούν κάποια στιγµή – και το ξέρετε καλύτερα από
εµένα – οι κατασκευαστικές εταιρείες στη µελέτη. Στη συνέχεια θα πηγαίνουν, πολύ απλά, σε
ένα µελετητή και θα του λένε «κάνε µια µελέτη και αν πάρουµε το έργο θα πληρωθείς», µε
αποτέλεσµα να πληρώνουν ύστερα και οι ελεγκτές να µην µπορούν να πληρωθούν όσο θα
έπρεπε για αυτές τις µελέτες. Αυτό είναι το πρόβληµα και λόγω της κρίσης είναι έντονο. Από
εκεί και πέρα είναι ένα νέο σύστηµα και αυτό που θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, είναι να δείτε
είναι αυτά τα on-off κριτήρια να είναι συγκεκριµένα, έτσι ώστε να µην µπορεί να βάλει ο άλλος
µια αντλία που την έχει µόνο ένας και να περάσει µόνο ένας σε έναν διαγωνισµό και να µην
υπάρχουν τέτοια ζητήµατα. Όσον αφορά το κοµµάτι των απευθείας αναθέσεων, όταν υπάρχει
ανάγκη και υπάρχει, όντως, ένα µεγάλο έργο το οποίο έχει δηµοπρατηθεί, προφανώς πρέπει
να υπάρχει µια ευελιξία. Είναι ξεκάθαρη η άποψή µου και το λέω και συµφωνώ. Από κει και
πέρα, όµως, δεν µπορεί, βέβαια, να κάνουµε, όντως, πραγµατική κατάτµηση έργου. Είναι κάτι
διαφορετικό.
Όσο αφορά τον αλγόριθµο, αυτό είναι αντικείµενο συζήτησης και του Επιµελητηρίου
και του Υπουργείου και είπα ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί, πραγµατικά, στην αγορά
υπάρχουν µεγάλες εκπτώσεις που δεν οδηγούν τελικά ούτε σε καλά έργα, ούτε σε καλές
µελέτες. Εποµένως, κάποια στιγµή πρέπει να υπάρχει ένας αλγόριθµος που δεν θα µπορεί
να προσδιορίζεται, όπως ο µαθηµατικός τύπος, εκ των προτέρων, που να οδηγεί σε ένα όριο.
Αν αυτό το όριο µπορεί να υπάρχει, τότε θεωρούµε ότι θα κάνουµε ένα καλύτερο έργο. Αυτό
είναι αντικείµενο συζήτησης, βέβαια και θα πρέπει να το δει το Υπουργείο. Εµείς είµαστε στη
διάθεσή σας.
Όσο αφορά το αν η αγορά καθορίζει, πολλά πράγµατα τελικά δεν µπορεί να τα
καθορίσει η αγορά και, όταν βλέπουµε ότι δεν µπορεί να καθορίσει η αγορά και οδηγεί σε
στρεβλώσεις, πρέπει να παρεµβαίνει το Κράτος και για αυτό το προτείνω.
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Όσον αφορά τις ερωτήσεις του κυρίου Σπίρτζη. Στο συνάδελφο και πρώην Πρόεδρο
θα ήθελα να πω το εξής, όντως ο 4281 δεν ήταν ένας καλός νόµος και δεν συµφωνούµε και
το λέµε ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, για τα θέµατα της υπεργολαβίας που θεσπίζετε
θεωρούµε ότι είναι σωστό για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτή
η δυνατότητα. Όσον αφορά τη διαβούλευση των τευχών, τις απαλλοτριώσεις που πρέπει να
έχουν γίνει εκ των προτέρων, τους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς, τις ηλεκτρονικές κληρώσεις
για τις απευθείας αναθέσεις και τα υπόλοιπα για να µην τα αναφέρω ένα-ένα, συµφωνούµε
και το είπα από την αρχή ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση ο νόµος. Αυτό που ανέφερα είναι
ότι θα πρέπει να δούµε και κάποια άλλα θέµατα πόσο γρήγορα ο νόµος µπορεί να
εφαρµοστεί, πόσο γρήγορα να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις κλπ και να βοηθήσουµε και
πόσο γρήγορα µπορεί να είναι έτοιµα τα ηλεκτρονικά συστήµατα.
Από εκεί και πέρα, να δούµε και κάποια άλλα θέµατα πώς µπορούµε όντως να
απορροφήσουµε µέσα από αυτό το σύστηµα, το σύνολο των ευρωπαϊκών κονδυλίων όσο πιο
γρήγορα, να γίνουν τα έργα και να επωφεληθούν και οι µικροί δήµοι και να µην µπορούν µόνο
οι µεγάλοι να κάνουν έργα. Νοµίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα στο χρόνο που µπορούσα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κύριος
Ρωµοσιός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ (Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε): Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω
πρώτα στις ερωτήσεις των Υπουργών. Χωρίς καµία αµφιβολία ο νόµος γιατί ρώτησε ο κύριος
Μανιάτης να χαρακτηρίσουµε το νοµοσχέδιο, πράγµατι είναι στη σωστή κατεύθυνση και
εκσυγχρονίζει πέραν ότι ενσωµατώνει τις Οδηγίες, και κάποια που ήταν απαίτηση του
κλάδου. Χωρίς αµφιβολία η υπεργολαβία είναι θετικό, ο διαχωρισµός του έργου από
προµήθεια είναι επίσης θετικό. Και τα άλλα που είπε ο κύριος Υπουργός για την τεχνική
επάρκεια των αναθετουσών αρχών, για τις απαλλοτριώσεις, για την προετοιµασία του έργου
και για τις πρόδροµες εργασίες.
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Σίγουρα αυτά είναι θετικά και πράγµατι είναι απαιτητό για την ωριµότητα των έργων.
Η άποψη η δική µας είναι ότι, δεν πρέπει να δηµοπρατείται ένα έργο εάν δεν έχει λύσει τα
ζητήµατα απαλλοτριώσεων, αποθεσιοθαλάµων, επίσης περιβαλλοντικών όρων κλπ.
Νοµίζουµε ότι πρέπει να υπάρχει µια πράξη της διοίκησης, πριν από τη δηµοπράτηση που να
λέει ότι πληρούνται όλα αυτά και µετά να δηµοπρατείται το έργο. Όσον αφορά για την
κατάτµηση των έργων που αναφέρθηκε και από τον κύριο Σταθάκη, και αν συµφωνούµε για
την κατάτµηση; Βεβαίως και συµφωνούµε είναι και παρότρυνση των κοινοτικών Οδηγιών για
την πρόσβαση των µικρότερων επιχειρήσεων. Βεβαίως από την άλλη µεριά, δεν σηµαίνει ότι
αυτή η κατάτµηση θα πρέπει να οδηγεί σε απευθείας αναθέσεις. Ναι στη κατάτµηση χωρίς
απευθείας αναθέσεις. Η άποψη µας είναι καµία απευθείας ανάθεση να µη γίνεται. Πράγµατι
είναι µικρά τα όρια, ακόµα να µικρύνουν και άλλο.
Σε ότι αφορά το σύστηµα της µελέτης κατασκευής. Το σύστηµα που πάει να
θεσπιστεί είναι καλύτερο από το προηγούµενο όµως, πριν είχαµε µελέτες κατασκευές µόνο σε
ειδικά έργα. Η άποψη η δική µας είναι ότι δεν πρέπει να εφαρµόζεται το σύστηµα της µελέτης
κατασκευής, γιατί οδηγεί στην εκπόνηση πολλών µελετών άρα στην κατασπατάληση πόρων.
∆εν πρέπει συνεπώς να υπάρχει το σύστηµα της µελέτης κατασκευής. Τι γίνεται µε την
ανυπαρξία µελετών; Σε αυτή την περίπτωση προχωρήστε σε κατά τη δική µας άποψη, στην
εκπόνηση προµελετών προωθηµένων µε επαρκείς περιγραφές, µέσω διαγωνισµών και
ανάθεση σε µελετικά γραφεία. ∆εν χρειάζονται πολύς χρόνος και στη συνέχεια δηµοπρατήστε
τα έργα µε αυτές τις προµελέτες µε υποχρέωση του αναδόχου για την εκπόνηση και τις
µελέτες εφαρµογής. Από εκεί και πέρα, η κατασπατάληση πόρων, οι πολλές µελέτες να
υποβάλλονται στους διαγωνισµούς. Να πάµε στο θέµα της επίβλεψης, σχετικά µε το
σύµφωνο χωρίς καµία αµφιβολία.
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Εµείς συµφωνούµε για την ύπαρξη πόρου ενίσχυσης των ασχολουµένων µε την
επίβλεψη των έργων αλλά εδώ έχουµε την άποψη ότι οι τρεις παράγοντες που είναι για την
εκτέλεση των έργων Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή πρέπει να περάσουν στον ιδιωτικό
τοµέα. Στον ιδιωτικό τοµέα είναι η µελέτη η εκπόνηση των µελετών και η κατασκευή των
έργων να περάσει και η επίβλεψη. Από εκεί και πέρα ο ρόλος της αναθέτουσας αρχής να είναι
εποπτικός ως προϊσταµένη αρχή αν όλοι αυτοί οι παράγοντες κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Η ανάθεση της επίβλεψης να γίνεται µέσα από µητρώα πιστοποιηµένων που να έχουν τις
απαραίτητες ικανότητες.
Να περάσω στην µεγάλη πληγή του κλάδου τις µεγάλες εκπτώσεις και ο κ. ∆ηµαράς
είπε ότι πράγµατι εµείς πιστεύουµε ότι µε αυτές τις εκπτώσεις τα έργα στο τέλος θα µείνουν
ηµιτελή. Χωρίς αµφιβολία είναι θετικό ότι υπάρχει το άρθρο 88 νοµίζω που προβλέπει τις
ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. Έχουµε καταθέσει συγκεκριµένο σύστηµα που µε βάση
τους κανόνες της αγοράς κύριε ∆ηµαρά, η κανονικότητα των εκάστοτε υποβαλλοµένων
προσφορών θα χαρακτηρίζει το όριο πάνω από το οποίο οι προσφορές είναι ασυνήθιστα
χαµηλές και από εκεί και πέρα θα λειτουργήσει αυτό και ψυχολογικά και κανείς θα σκέπτεται
και θα λέει «µα θα πρέπει αφού υποβάλλω ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά πρέπει να είµαι
και ικανός και επαρκώς να την επαληθεύσω και να την εξηγήσω». Αυτό λοιπόν θα τον
αποτρέπει από την υψηλή έκπτωση και µε αντικειµενικούς κανόνες λοιπόν αν γίνεται αυτή η
επαλήθευση και εξήγηση τότε πιστεύουµε µόνον έτσι θα διορθωθεί αυτή η µεγάλη πληγή που
υπάρχει για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. Έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη µέθοδο και
µελέτη πώς να προσδιορίζεται αυτό το κοστολογικό όριο. Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Εγώ ευχαριστώ τον κ.
Ρωµοσιό.
Το λόγο έχει ο κ. Τριανταφυλλόπουλος.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(Πρόεδρος

της

Ένωσης

Ιδιοκτητών

Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων): Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Κατ’ αρχήν
θέλω να κάνω µια εκµυστήρευση. Νοιώθω λίγο άβολα ανάµεσα σε τεχνικούς που
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εκπροσωπούν τεχνικό κόσµο να µιλούµε για θέµατα του Τύπου και η σαφήνεια των
ερωτηµάτων όπως το έβαλε ο κ. Μπουκώρος αλλά και την παρέµβαση του κ. Μηταράκη και
του κ. Μανιάτη που ζήτησαν για να δούµε σήµερα τι µπορούµε να κάνουµε

όπως

διαµορφώνονται τα πράγµατα ποια είναι η άποψη της Κυβέρνησης και των κυρίων Υπουργών
που είναι αρµόδιοι για το θέµα αυτό. Να µην συγχέω από τους κανόνες δηµοσιότητας δηλαδή
το άρθρο 66 µε όλη την άλλη διαδικασία που καλώς ή κακώς εσείς είστε άµεσα αρµόδιοι για
το τι καλύτερο θα κάνετε για τα δηµόσια έργα για τις προµήθειες και τις συµβάσεις.
Οι κανόνες δηµοσιότητας που αφορούν το θεσµικό πλαίσιο της

λειτουργίας των

µέσων ενηµέρωσης είναι µια άλλη κατηγορία. Σε αυτό λοιπόν, εδώ έχω να πω το εξής ότι
ακόµα και στην Αµερική όπου το Ίντερνετ είχε θεοποιηθεί από τη δεκαετία του ΄90 ο δήµος
της Νέας Υόρκης δηµοσιεύει στην εφηµερίδα τις διακηρύξεις, δηµοπρασίες και πραγµατικά
έχει το ….αποτέλεσµα. Το ίδιο ισχύει σε όλη την ∆υτική Ευρώπη αλλά να προσέξουµε εδώ
δεν συζητούµε για το ∆ιαδίκτυο ότι µπαίνουν οι δηµοσιεύσεις στο ∆ιαδίκτυο, εδώ µιλάµε για
τον περιορισµό µόνο

σε µια βάση σε ένα µητρώο …όπου θα αποκλείσει σωρεία

επιχειρήσεων που θέλουν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Σας λέω είναι το κορυφαίο
σύστηµα το TAXIS; Όταν πέφτει µπορεί ένας φοροτεχνικός να υποβάλλει τη δήλωσή του;
Αντίστοιχα φανταστείτε όπως το είπα όταν µιλάµε για προµήθεια, επειδή είµαι και επικεφαλής
παράταξης και δηµοτικός σύµβουλος στο δήµο µου και γνωρίζω πως λειτουργεί το σύστηµα
από µέσα, όταν ένα νοµικό πρόσωπο θέλει να κάνει µια προµήθεια για ένα παιδικό σταθµό,
δεν είναι δυνατόν η µικροµεσαία επιχείρηση αυτή να διατηρεί ολόκληρη οµάδα.
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∆ηλαδή θα δηµιουργήσουµε µε τον περιορισµό στο ΚΗΜ∆ΗΣ και τον αποκλεισµό
από τα Μέσα ενηµέρωσης, µια κατηγορία συγκεκριµένων εταιρειών, που θα λυµαίνονται αυτό
και θα ενισχύσει το καθεστώς αδιαφάνειας, άρα λοιπόν εδώ επιτυγχάνουµε ακριβώς το
αντίθετο αποτέλεσµα.
Τώρα, ποια είναι η πραγµατικότητα;
Πραγµατικά θεωρώ, ότι το σύνολο των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου- και το έχει
εκφράσει την κ. Υπουργός, που τα έχουµε συζητήσει στις διαβουλεύσεις και πολύ
περισσότερο, όλοι που έχουµε µιλήσει, γιατί εγώ είµαι από το 2009 πρόεδρος στην Ένωση.
Το 2012 ανακαλύψαµε τι ;
Το ηλεκτρονικό µητρώο. Από εκείνη την ώρα ζούµε έναν εφιάλτη. Κάθε µήνα
βλέπουµε σε µεγάλες εφηµερίδες, στα µεγάλα Μέσα, ότι πρέπει να τελειώσει το θέµα αυτό,
για να τελειώσουν µαζί του και οι περιφερειακές εφηµερίδες. Πράγµατι, αρχικά
παρουσιαζόταν ότι αυτό ήταν µνηµονιακή

υποχρέωση, µετά ευρωπαϊκή οδηγία,

αποσαφηνίστηκε όµως σήµερα, ότι τίποτα απ' όλα αυτά δεν συµβαίνει. Το 2014 στην
κυριολεξία «πέσαµε από την Ακρόπολη και σταθήκαµε όρθιοι», γιατί τότε υπήρχε και
επέρχετο ο «ξαφνικός θάνατος», όµως το επαναλαµβάνω, όλα τα κόµµατα δώσανε την
πρέπουσα σηµασία και οι Βουλευτές µεταφέροντας την αγωνία των Μέσων ενηµέρωσης- των
εφηµερίδων από την επαρχία- γυρίσαµε µια δροµολογηµένη- στην κυριολεξία- εκτέλεση των
επαρχιακών εφηµερίδων.
Τι θα συµβεί για το πολιτικό σύστηµα σήµερα, αν εκλείψει η επαρχιακή εφηµερίδα;
Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι η ελληνική επαρχία, το καφενείο, η µικροµεσαία
επιχείρηση, η γειτονιά, είναι συνδεδεµένη µε την εφηµερίδα. Η εφηµερίδα του τόπου είναι
φορέας πολιτισµού, πολιτιστικός, ενηµέρωσης, αν θέλετε και διεκδίκησης. Είναι το Α και το Ω
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για µια τοπική κοινωνία, η ταύτιση µε την εφηµερίδα. Εάν σήµερα εµείς- για να απαντήσω σε
αυτό που παρά πολύ διακριτικά και εύστοχα έθεσε ο κ. Υπουργός, ότι « µέχρι το 2020»- τότε
εγώ για παράδειγµα, που ρύθµισα µε τις 100 δόσεις- που µου δώσατε το δικαίωµα το 2015µέχρι το 2025, πρέπει να τα παρατήσω και να φύγω;
Να βουλιάξει και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τώρα που πάµε και στον ενιαίο φορέα;
Πρέπει να απολύσω και τους υπόλοιπους που έχω;
∆εν αντέχουµε, εάν εµείς χάσουµε και αυτό το έσοδο. Και δεν είναι µόνο το
οικονοµικό µέρος, είναι και ο ρόλος που έχουµε σε ένα σοβαρό ζήτηµα, το θέµα του, πώς
διαχειρίζεται ο ∆ήµος ή η Περιφέρεια ή όλα τα νοµικά πρόσωπα το δηµοτικό ή το δηµόσιο
χρήµα, πως κάνουν τις προµήθειες. Είναι πολύ σπουδαιότερο από το οικονοµικό µέρος.
Όσοι µε γνωρίζετε από το παρελθόν, δεν είµαι άνθρωπος που θέλω να «το πάω» στο
συγκινησιακό και στην φόρτιση. Εδώ όµως, µέσα σε αυτά τα 3 λεπτά, κατέθεσα ένα
υπόµνηµα, συµµετείχαµε στη δηµόσια διαβούλευση, έχουµε αναπτύξει τις θέσεις µας
τεκµηριωµένα και µε σαφήνεια και µιλάµε για το κάθε άρθρο- για όλα τα ζητήµατα και νοµίζω
ότι έχουµε αποδείξει τη σοβαρότητα µας. Εδώ όµως δεν θα έχουµε τίποτα. Αν σήµερα το
Κοινοβούλιο, µέσα σ' αυτή την Επιτροπή που ξεκινάει, δεν πάρει την απόφαση στην
Ολοµέλεια, να φέρει µια τροπολογία στο άρθρο 66, που να συµπεριλάβει και τη δηµοσίευση
στην εφηµερίδα, δεν υπάρχει µέλλον και ελπίδα κύριε Υπουργέ.
∆υστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και επαφίεται στη δική σας καλή πρόθεση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ(Προεδρεύων των Επιτροπών): Ευχαριστώ, τον λόγο έχει ο κ.
Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ(Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού): ∆εν
συζητάµε την σκοπιµότητα και όλα αυτά τα οποία συµφωνούµε. ∆εν αποτελεί όµως επιλογή
της Κυβέρνησης όπως ξέρετε, και µνηµονιακή υποχρέωση υπήρξε και ευρωπαϊκή οδηγία
υπάρχει. Συνεπώς, εµείς συζητήσαµε και τις δύο εκδοχές και είπαµε να πάρει παράτασηµεταβατική. ∆όθηκε παράταση µέχρι το 2020, ήτανε ρητά και στις δύο δεσµεύσεις, οπότε η
«υποχρεωτικότητα» καταργείται, εξαιτίας του ευρύτερου θεσµικού πλαισίου. ∆εν αποτελεί
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κατά τη γνώµη µας επιλογή, δόθηκε η µεγαλύτερη παράταση, που µπορούσε να τεθεί- τα 5
χρόνια- και από κει και πέρα νοµίζω, ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ(Προεδρεύων των Επιτροπών): Τον λόγο έχει ο κ.Μπίµπας.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ (Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ): Θα ήθελα
να ξεκινήσω από τις παρατηρήσειςτου κ. Μηταράκη σχετικά µε το θέµα που έθεσε για τη
συµφέρουσα οικονοµική προσφορά.
Πράγµατι, και στην οικονοµική θεωρία, αλλά και σε όλα τα εγχειρίδια γνωρίζουµε
πολύ καλά, ότι δεν αρκεί µόνο για τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής ευηµερίας να έχουµε την
απόλυτη οικονοµική προσφορά σε όρους χρηµατικούς ή σε όρους αξιών.
Οφείλουµε να λαµβάνουµε υπόψη και άλλες παραµέτρους και νοµίζω, ότι στην
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται µέσα η σχέση ποιότητας - τιµής και ότι θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη, όπως και η συµµετοχή πράσινων συµβάσεων, κοινωνικών συµβάσεων
και συµβάσεων που ενισχύουν τη συµµετοχή των µικρών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, σε σχέση µε αυτό που έχει πει ο κ. Μανιάτης, την οποία πρόταση
προφανώς και υιοθετούµε, δηλαδή, να υπάρχει µια προαναγγελία συµβάσεων ή διακηρύξεων
- προκηρύξεων πριν την πραγµατική εκκίνηση ενός διαγωνισµού, είναι µια σηµαντική
παρατήρηση, η οποία θα µπορούσε να ληφθεί υπόψη, όµως, ενδεχοµένως, δεν είχα γίνει
σαφής στο εξής.
Θεωρούµε, ότι υπάρχουν τρείς βασικοί άξονες, οι οποίοι θα πρέπει να υιοθετηθούν
στο παρόν σχέδιο.
Ο πρώτος έχει να κάνει µε την πληροφόρηση.
Πληροφόρηση δεν σηµαίνει, ότι απλά µπαίνει στο ηλεκτρονικό σύστηµα και υπάρχει
µια δηµοσιότητα.
Πληροφόρηση σηµαίνει, ότι θα πρέπει να υπάρξει µια εκπαίδευση και κατάρτιση
πολλών επιχειρήσεων ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, προκειµένου αυτές οι επιχειρήσεις να
είναι σε θέση να αναπτύξουν τέτοια µέσα και να είναι σε θέση να διαγωνιστούν µε το
σύγχρονο, πλέον, τρόπο.
Αυτό µπορεί να γίνει και µέσα από τα ινστιτούτα και µέσα από τις τοπικές αρχές και
τις τοπικές ενώσεις.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τη διάρθρωση των διαγωνισµών.
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Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά, ότι µπορεί να θέλουµε να ενισχύσουµε µικρές
επιχειρήσεις - και θα το πω χωρίς καµία περιστροφή - και οι µικρές επιχειρήσεις να
προµηθεύουν προϊόντα, τα οποία µπορεί να είναι πολυεθνικών. Έχουµε, δηλαδή, το
παράδοξο στη χώρα µας πολλές φορές να βλέπουµε συµµετοχή µικρών επιχειρήσεων, οι
οποίες µπορεί να διαθέτουν κάποιο προϊόν πολυεθνικών στην αγορά, ενώ θα µπορούσε να
είναι µια µεγαλύτερη ή µεσαία επιχείρηση, η οποία θα έδινε τοπικά προϊόντα, για παράδειγµα
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, στο στρατό και σε άλλες µορφές.
Το τρίτο – για να µην πω την έννοια της ποσόστωσης ή ότι µπορεί να προσκρούει
κοινοτικούς κανόνες - έχει να κάνει µε την έννοια της διασφάλισης µη συγκέντρωσης.
Θα µπορούσε, τουλάχιστον, σε τοπικό επίπεδο, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει µια
ποσόστωση ή µάλλον ένα ποσοστό µη συγκέντρωσης για συγκεκριµένα είδη συµβάσεων και
συγκεκριµένες κατηγορίες, ώστε να µην υπερβαίνει το 50% ή το 60%.
Υπάρχει ένα ποσοστό, το οποίο είναι αυθαίρετο, αλλά νοµίζω, ότι µπορεί να το
καθορίσει ο δηµόσιος διάλογος, ώστε να µη συµµετέχει µόνο µία εταιρεία ή µόνο µια
υπεργολαβία σε ποσοστό 50%.
Αυτό είναι πολύ κρίσιµο για να οδηγηθούµε σε πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις
τοπικές κοινωνίες και νοµίζω, ότι µπορούν να υιοθετηθούν τέτοιου είδους προτάσεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει η κυρία
Παπαρίδου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΡΙ∆ΟΥ (Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ): Πάµε τώρα λίγο στο δια
ταύτα, γιατί αισθάνοµαι - χωρίς παρεξήγηση - ότι κάποια σηµεία τα λέµε, γιατί πρέπει να
ειπωθούν και όχι επειδή έχουν σηµασία.
Θα ήθελα απλώς να δώσω κάποιες διευκρινίσεις στον κ. Μανιάτη.
Είπαµε, ότι αυτό που ζητήσαµε για την Επιτροπή είναι να υπάρχει πρώτα από όλα,
τουλάχιστον, τριπλάσιος αριθµός µελών και να γίνει κατηγοριοποίηση ανά κλάδο, ώστε να
υπάρχει µια εξειδίκευση.

and Settings\sate_km\Τα έγγραφά µου\27.7.2016 (2η συνεδρίαση φορείς).docx

C:\Documents

74

Π/φος
ΠΕΤΡΟΥ

∆/φος
ΠΕΤΡΟΥ

Ηµεροµηνία
27.7.2016

Όνοµα αρχείου
FBFC0727.AP2

Πώς υπάρχουν π.χ. τα αθλητικά δικαστήρια που έχουν εξειδίκευση, έτσι να γίνει µια
κατηγοριοποίηση κατά κλάδο και εκεί φυσικά προτείνουµε να υπάρχει στα κλιµάκια αυτά, που
θα γίνει η κατηγοριοποίηση και ένα ειδικό για εµάς λόγω εξειδίκευσης του αντικειµένου.
Αυτό είναι το ένα κοµµάτι.
Το δεύτερο κοµµάτι που αναφέρθηκα είναι στις δηµόσιες προµήθειες στο ΕΣΗ∆ΗΣ
και είπα το εξής.
Υπάρχουν κάποιοι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ξεκίνησαν δεκαπέντε χρόνια πριν το
ΕΣΗ∆ΗΣ, κάνοντας κάποιες πολύ µεγάλες επενδύσεις, γιατί αυτά δεν είναι συστήµατα που
στήνονται πρόχειρα και µε 100.000 - 200.000 µόνο, για να παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
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(Συνέχεια οµιλίας της κυρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΠΑΡΙ∆ΟΥ, Α΄ Εκτελεστικής
Αντιπροέδρου του ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδος)
Επειδή αυτά τα συστήµατα, βέβαια, «τρέχουν» και διεθνώς αυτή τη στιγµή, παρέχουν
πολύ περισσότερες υπηρεσίες απ’ ό,τι παρέχει σήµερα τοΕΣΗ∆ΗΣ. Αυτό, λοιπόν, το οποίο
είπαµε, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες τις ευρωπαϊκές, να δουλέψουν αυτά, να µην
καταργηθούν γιατί έτσι όπως είναι ο νόµος

αυτή τη στιγµή, λέµε ότι όλοι «τρέχουν»

ηλεκτρονικές προµήθειες µόνο µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Άρα βασικά, καταργούµε αυτές τις
επιχειρήσεις, τις κλείνουµε. Να λειτουργούν σε συνεργασία µε του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε
συνεργασία υπάρχει µια τεράστια αγορά σ΄ αυτό και συνδεδεµένες µε το ΕΣΗ∆ΗΣ.
Υπάρχουν και κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται σήµερα, γιατί να µην τις εκµεταλλευτούµε;
Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι προϊόντων παρέχονται σήµερα. Αυτό θα πρέπει να στηθεί από την
αρχή: ∆υναµικά συστήµατα αγορών, συστήµατα για έλεγχο αγοράς, αυτά υπάρχουν και
διατίθεται έτοιµα. Μπορούν, λοιπόν, σε συνεργασία µε το ΕΣΗ∆ΗΣ να λειτουργήσουν αυτά.
Ήθελα να πω, στον κ. Υπουργό, επίσης, ότι θεωρώ πολύ θετικό τον διαχωρισµό των
υπηρεσιών, γιατί ξεκαθαρίζουν τα πράγµατα, εµείς είχαµε τεράστιο πρόβληµα εκεί.
Όσον αφορά τις Επιτροπές Αξιολόγησης, αν δεν υποχρεωθούν οι φορείς να δίνουν
άτοµα στις Επιτροπές αξιολόγησης και να τους διευκολύνουν, δηλαδή, το να διευκολύνουν
απλώς, δεν λέει τίποτα, διότι δεν δίνουν άτοµα. Ήµουν ως εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ, 7,5
χρόνια στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., δεν έδιναν άτοµα και όπου έδιναν τους
έπαιρναν πίσω. Εκεί θέλει πιο αυστηρούς κανόνες.
Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι, όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να
έρθω σε καµία αντιπαράθεση. Απλώς επειδή ο κλάδος µας και στην Ελλάδα και διεθνώς,
στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, «κακά τα ψέµατα» δεν
µπορούν να συµµετέχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Και
όχι γιατί δεν γνωρίζουν το διαγωνισµό, γιατί χρειάζονται προαναγγελία, αλλά γιατί δεν έχουν
καµία υποστήριξη από τις τράπεζες, καµία απολύτως οι τράπεζες δεν στηρίζουν τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε τίποτα, εδώ δεν στηρίζουν τις µεγάλες και δεύτερον, δεν έχουν
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τη δυνατότητα να περιµένουν για να πληρωθούν µετά από πέντε χρόνια. ∆εν γίνονται αυτά τα
πράγµατα, άρα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να
συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς.
Για να γίνει αυτό, πρέπει το κράτος να ξεκινήσει να πληρώνει στην ώρα του, που δεν
ξέρω αν ποτέ θα το καταφέρει αυτό, άρα µη µιλάµε για πράγµατα που είναι αδύνατο να
γίνουν. Μπορούµε να τις διευκολύνουµε να δουλέψουν στον ιδιωτικό τοµέα; Μπορούµε να
βάλουµε κάποιους φραγµούς και κάποιους κανόνες- έφυγε ο κ. Γκόρτσος- στις τράπεζες, οι
οποίες παρανοµούν σε µόνιµη βάση στην Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες; Μπορούµε να
το κάνουµε αυτό; Αν µπορούµε να το κάνουµε, θα βοηθήσουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
διαφορετικά δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα.
Ευχαριστώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Μουρµουρής.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ (Αντιπρόεδρος του Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.): Ευχαριστώ.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να απαντήσω, είναι για τις εκπτώσεις, το οποίο το έχουν
θέσει πάρα πολλοί.
Νοµίζω, ότι µια λύση η οποία είναι αρκετά αξιόπιστη, είναι αυτή την οποία είπα και
στην οµιλία µου, κι έχουµε καταθέσει αναλυτικά και στο υπόµνηµα, ότι υπήρξε οµάδα
εργασίας από το ΥΠΟΜΕ∆Υ, στο οποίο εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, υπήρχαν
εκπρόσωποι των Συλλόγων Μελετητών, των Μελετητικών Γραφείων και εκπρόσωπος του
ΤΕΕ, που ήταν ο τότε Πρόεδρος και νυν Υπουργός, που υπήρξε οµόφωνη απόφαση για το
πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν οι εκπτώσεις και υπάρχει συγκεκριµένος τύπος και
συγκεκριµένη µεθοδολογία. Αυτό µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα.
Γιατί το λέω αυτό; Είναι γνωστό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν από
απενταχθεί λόγω µη ωριµότητας µελετών. Η µη ωριµότητα µελετών στηρίζεται στο γεγονός
ότι µπορεί να µην υπάρχουν και αξιόπιστες µελέτες. Για να υπάρχουν αξιόπιστες µελέτες,
πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστα Γραφεία Μελετών. Αυτό το οποίο ζητάµε, λοιπόν, επειδή και
στα τεχνικά κριτήρια δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο, υπάρχουν ασάφειες και επιδέχονται
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ερµηνειών- για το νόµο µιλάω για τις τεχνικές προσφορές και τα κτίρια αξιολόγησης- θα
πρέπει να υπάρχει, αν µου επιτρέπετε τον όρο, µια προστασία των µελετητών και των
γραφείων µελετών- παρόλο που εγώ είναι µελετητής- αυτών των οποίων τώρα στη δύσκολη
περίοδο και στην κρίση έχουν επενδύσει σε προσωπικό εξειδικευµένο, στους Έλληνες
µηχανικούς, οι οποίοι είναι εξειδικευµένοι µεταπτυχιακά σπουδαγµένοι εδώ στην Ελλάδα,
παραµένουν εδώ και επενδύουν στη δουλειά τους σε εξοπλισµό, σε λογισµικά και σε
συνεργάτες, να µπορέσουν να προστατευθούν µέσω των κριτηρίων που πρέπει να είναι
αντικειµενικών.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ, Αντιπροέδρου του Σ.ΜΕ.∆.Ε.ΚΕ.Μ.)

∆εν µπορεί δηλαδή κάποιος, ο οποίος έχει µια συγκεκριµένη πιστοποίηση και έχει
συγκροτηµένο γραφείο να κατεβαίνει σε ένα διαγωνισµό, και κάποιος ο οποίος έχει «µια
σφραγίδα» -αν µου επιτρέπετε την έκφραση- να κάνει µια τεράστια έκπτωση, να παίρνει το
έργο και να γίνεται µια µελέτη η οποία δεν τελειώνει ποτέ.
Άρα, µε πολύ συγκεκριµένα αντικειµενικά κριτήρια και από το ΤΕΕ, το γνωρίζετε
καλά, κύριε Υπουργέ, µπορούν να µπουν στις προσφορές και στα κριτήρια αξιολόγησης. Θα
προστατευτούν οι µελέτες και θα προστατευτεί όλο το ελληνικό δυναµικό, που ακόµα δίνει τη
µάχη και παραµένει στην Ελλάδα και δεν έχει φύγει στο εξωτερικό. Όπως, είπαµε και για τις
προσφορές υπάρχει έτοιµη λύση, µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα και να δώσει πολύ σηµαντική
ανάσα στο µελετητικό δυναµικό της χώρας. Ευχαριστώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): ∆εν
συνηθίζω να µιλάω, το λέω, για να µην υπάρξουν παρανοήσεις. Προφανώς, συµφωνώ µε
αυτά που είπατε και εσείς και η εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ. Αυτά, όµως, δεν έχουν να κάνουν µε
τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης. Έχουν να κάνουν µε τα µητρώα, έχουν να κάνουν
κατά τη γνώµη µου µε ενιαίες προδιαγραφές για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα. Αυτό θα το
πραγµατευτούµε στο επόµενο Σ/Ν, το οποίο είναι σχεδόν έτοιµο, ολοκληρώνεται και θα έλθει
το Σεπτέµβριο. Ήδη, στο Τεχνικό Επιµελητήριο ένα πρώτο σχέδιο έχει δοθεί. Αν θέλετε να
συνεργαστούµε µέσα στον Αύγουστο έως το Σεπτέµβριο, που θα είµαστε έτοιµοι, να το
προχωρήσουµε.
Πολλές από τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει και έχει να κάνει µε αυτό το Σ/Ν, από
τα κόµµατα και από τους φορείς, θα ενσωµατωθούν αύριο το πρωί και θα τα πούµε.
Υπάρχει τέτοιου είδους διάθεση και κλίµα από όλες τις πτέρυγες και στην
προηγούµενη συνεδρίαση και σήµερα.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Ευχαριστούµε τον κ. Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Καλέργης, από το ΣΕΓΜ.
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσµου των Ελληνικών ΕταιρειώνΓραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω σύντοµα µε
προτεραιότητα τις ερωτήσεις του κ. Υπουργού.
Προφανώς, δεν υπάρχει σχέση µε το ν.4281, γιατί µιλάµε για κάτι διαφορετικό.
Μιλούσαµε τότε για τις παλιές οδηγίες, όταν η χώρα µας τις είχε ήδη ενσωµατώσει. Ήταν από
τα παράδοξα. Για τον δικό µας όµως των κλάδο έχουµε παράπονα κύριε Υπουργέ, γιατί η
συνεργασία µας που δεν είναι ευθύνη. Είναι προφανές, ξέρουµε πώς ήταν η περίοδος αυτή.
Το ότι δεν δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούµε και να έχουµε ένα καλύτερο αποτέλεσµα,
είναι παράπονο. Επιτρέψτε µου, πρέπει να το τονίσω.
Το γρήγορα, -γιατί το ακούω από όλους-, να γίνουν οι Προεδρικές Αποφάσεις και τα
Προεδρικά ∆ιατάγµατα, εµείς είµαστε αντίθετοι. Γρήγορα και χωρίς εµάς, πάλι θα είµαστε
αντίθετοι, πάλι θα γίνουν λάθη, πάλι δεν θα έχουµε ένα γόνιµο διάλογο. Για να δούµε πού θα
πάµε τον κλάδο το µελετητικό. Άρα, σε κάθε περίπτωση ναι µεν γρήγορα, αλλά µε γόνιµο
διάλογο και διαβούλευση και τη συµµετοχή µας. Υποχρεωτική διαβούλευση.
Έχουµε καινοτοµίες είναι σαφές. Απλά, στο λίγο χρόνο που είχα, έπρεπε να πω τα
αρνητικά, όπως καταλαβαίνετε δεν θα έλεγα τα θετικά.
Για την υποχρεωτική διαβούλευση των τευχών, που έχετε κάνει, είναι δυνητικό, είναι
το άρθρο 46, διορθώστε το. Το έχουµε κάνει παρατήρηση να είναι υποχρεωτικό για όλους
τους διαγωνισµούς. Τέλος, ας υπάρχει διαβούλευση. ∆εν πειράζει. Ας χαθεί ένα δεκαήµερο
να βγουν τα τεύχη των διαγωνισµών στον αέρα, όχι δυνητικό. Όλοι διαγωνισµοί.
Προφανώς, ο διαχωρισµός από προµήθειες και λοιπές υπηρεσίες δεν το συζητάµε
είναι κάτι που το λέγαµε πάρα πολλά χρόνια. Η τεχνική επάρκεια των υπηρεσιών, µακάρι να
προχωρήσει. Απαιτεί µια Υπουργική Απόφαση δική σας. Μακάρι να αποκτήσει στελέχωση,
επαρκή, αναθέτουσες αρχές.
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Στις Επιτροπές διαγωνισµού, στην περίπτωση τη δική µας έχετε ξεχάσει να βάλετε
εµάς. Να ασχοληθείτε µε τους µελετητές. Έχουµε Επιτροπές διαγωνισµού για να
αξιολογήσουν ανάθεση µελετών ή για να αξιολογήσουν µελέτες στο σύστηµα µελέτη κατασκευή και ενώ υπάρχουν εκπρόσωποι άλλων φορέων, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των
µελετητικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι µια παράλειψη, κύριε Υπουργέ, την οποία µπορούµε να
τη διορθώσουµε πολύ εύκολα.
Τις απευθείας αναθέσεις, καλά κάνατε και τις ενοποιήσατε είναι ένα ενιαίο σύστηµα
για όλους. Ελπίζουµε να µην έχει παρεκκλίσεις στην πορεία, γιατί πάντα έχουµε παρεκκλίσεις
σε αυτή τη χώρα.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. Κωνσταντίνου Καλέργη, Προέδρου του Συνδέσµου των
Ελληνικών Εταιριών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ))

Όσον αφορά στο «µελετητές – σύµβουλοι» του δηµοσίου, είναι µια καινοτοµία, αλλά
δεν είναι επαρκώς ορισµένο στο σχετικό άρθρο, είναι εντελώς ασαφές, ή θα πρέπει να
βάλουµε εκεί µια υπουργική απόφαση µε την οποία θα οριστούν οι όροι ή θα πρέπει - αυτό
που φωνάζει και ο ΣΕΓΜ χρόνια - κάθε σύµβαση να έχει ένα κοµµάτι που είναι η µελέτη και
ένα δεύτερο κοµµάτι που είναι η συµµετοχή στην επίβλεψη του έργου, όπως γίνεται διεθνώς.
Αυτό το κάνουν και αξιολογείσαι και για τα δύο και ουσιαστικά έχεις δύο υποτµήµατα µιας
σύµβασης. Βεβαίως, έπρεπε να έχει γίνει χρόνια και µάλιστα, να αυστηροποιηθούν, εµείς το
έχουµε ζητήσει και το ξέρετε, και οι ευθύνες των µελετητών να αυστηροποιηθούν, αλλά και
αντιστρόφως.
Όσον αφορά το «µελέτη – κατασκευή», εµείς όπως είναι, καλώς ή κακώς, επειδή δεν
είναι αυστηρώς καθορισµένος ο ρόλος του µελετητή, δεν συµφωνούµε. Θα πρέπει να το δείτε.
Σας έχουµε κάνει νοµική διατύπωση µε το νοµοτεχνικό µας,

να προστεθεί για να

διασφαλιστεί ο ρόλος του µελετητή, γιατί είναι πολύ σηµαντικό, το ό,τι λέµε, ας πούµε, να έχει
τα νόµιµα προσόντα όποιος µελετά, δεν είναι διασφάλιση του µελετητή, τα ξέρετε. Ξέρετε ότι
στις αµοιβές δεν υπάρχει καµιά διασφάλιση και στην τελική ανάλυση θα πρέπει να υπάρχει
και µια αυτοτέλεια στο όλο σύστηµα. Ο µελετητής ναι µεν εργάζεται για τον εργολάβο, αλλά
θα πρέπει να του παρέχεται και µια αυτοτέλεια, ώστε να µπορεί να παράγει ποιοτικό προϊόν.
Άρα, εκεί δεν συµφωνούµε.
Όσον αφορά για την ανυπαρξία ώριµων έργων, αν η διεύρυνση στο µελέτη –
κατασκευή έχει αυτή τη σκοπιµότητα, από τη στιγµή που λέτε, ότι για να γίνει κάτι µε το
σύστηµα µελέτη – κατασκευή, θα πρέπει να έχει εγκεκριµένη προµελέτη και το κυριότερο
απόφαση - έγκριση περιβαλλοντικών όρων, νοµίζω και πιστέψτε µε, από την εµπειρία µας,
είναι πολύ πιο σύντοµο να αναθέσεις η οριστική µελέτη να γίνει µε µειοδοτικό διαγωνισµό,
παρά να πάει µελέτη – κατασκευή. Το ξέρετε και ισχύει αυτό, είναι διπλάσιος ο χρόνος.
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Όσον αφορά στις εκπτώσεις, για τις εκπτώσεις ό,τι και να βγάλουµε, έχετε κάνει ήδη
µια βελτίωση και έχετε βάλει στη βαθµολόγηση ειδικά για τις µελέτες να είναι ο βαθµός…,µια
άλλη βελτίωση θα µπορούσε να είναι αυτή που έχει ειπωθεί και ήταν µια επιτροπή που
συµµετείχαµε και µαζί, αν θυµάστε, όµως ό,τι και να κάνουµε, το ξέρετε και εσείς, όταν όλοι
δίνουν από ένα ποσοστό και επάνω, δεν υπάρχει θέµα αναχαίτισης του φαινοµένου των
ανεξέλεγκτων εκπτώσεων. Ό,τι και να βάλεις και µαθηµατικούς τύπους, αλλού «πονάει» το
σύστηµα και πονάει το σύστηµα εκεί που σας λέµε, µε ρώτησε και κάποια Βουλευτής πριν τί
σηµαίνει «θεσµικό σοκ»; Ε! Θέλουµε θεσµικό σοκ. Θυµάστε τα λέγαµε µαζί. Πρέπει να
αλλάξει άρδην το σύστηµα πιστοποίησης και ανάθεσης και εκτέλεσης των µελετικών και
συµβουλευτικών συµβάσεων. Πώς να το κάνουµε τώρα; Πρέπει να το κάνουµε, αλλά πρέπει
να το κάνουµε σε συνεργασία. Έχουµε όµως θέµατα και ζητάµε να συνεργαστούµε κύριε
Υπουργέ.
Όσον αφορά σε αυτό που ρώτησε ο κ. Σταθάκης, διότι είναι πολύ σηµαντικό, για την
κατάτµηση, η κατάτµηση θα πρέπει να έχει και κάποια σκέψη στο πως µπορούν να
παραχθούν και δευτερογενείς πολιτικές µέσα από το νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις και δεν
είναι όλοι οι κλάδοι ίδιοι. Ο δικός µας ο κλάδος δεν έχει µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ούτε καν,
είναι «micro»επιχειρήσεις, µε συνέπεια να µην µπορούµε να είµαστε ανταγωνιστικοί στο
εξωτερικό, διότι αυτό είναι ένα ζήτηµα, η εγχώρια ζήτηση συρρικνώνεται και πρέπει να
βγούµε έξω. Άρα, κάθε κλάδος πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τη δική του στρατηγική και µε τη
δική του πολιτική, εµείς είµαστε πολύ µικροί.
Άρα, τί σηµαίνει «περαιτέρω κατάτµηση των µελετών»; Τελείωσε ο κλάδος µετά.
Αυτό θέλει κάπως µια ισορροπία και πρέπει να βρείτε τη χρυσή τοµή εκεί, δεν είναι όλοι οι
κλάδοι ίδιοι και θέλει προσοχή.
Σας ευχαριστώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ(Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, δεν είναι ούτε για τα έργα ούτε για τις µελέτες η
κατάτµηση, είναι µόνο για τις προµήθειες και εκεί έχουµε και πολύ µεγάλες στρεβλώσεις.
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∆ηλαδή, αν δει κανείς τί γίνεται µε διαγωνισµούς που είχαν προβλεφθεί ως θεσµικό πλαίσιο
και διασφαλίζουν πραγµατικά τη διαφάνεια, τί γίνεται, ας πούµε, µε τα καύσιµα στα αστικά
λεωφορεία ή µε τα λάστιχα ή µε τα ανταλλακτικά, επειδή είναι ∆ιακοµµατική Επιτροπή, έχει
ξεκινήσει πριν 4 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη.
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∆ικτύων)

Εκεί, λοιπόν, αν δεν κάνουµε ένα τέτοιο σύστηµα που να έχει µια τέτοια ευελιξία,
υποχρεωτικά για να λειτουργήσουµε, πηγαίνει µετά ο φορέας και κάνει απευθείας αναθέσεις
σε πρόχειρους διαγωνισµούς. Αλλιώς θα πρέπει να βάλει τα λεωφορεία ή οτιδήποτε άλλο σε
ακινησία. Αυτή είναι η ευελιξία που χρειάζεται να έχουµε. ∆εν έχει να κάνει ούτε µε έργα ούτε
µε µελέτες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –
∆ΗΜΑΡ): Υπάρχει και ένα ποσοστό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΡΙΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών µε και ∆ικτύων): Μου
φαίνεται είναι µέχρι 20% του όλου.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Τον λόγο έχει ο κ.
Καραµανλής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων): Θα ξεκινήσω µε τη σειρά των ερωτηµάτων έτσι όπως τα κατέγραψα αναφορικά
µε τα έσοδα και τα έξοδα. Σύµφωνα µε την επιστολή την οποία απέστειλε η Αρχή µε την
χαρακτηριζόµενη διαδικασία εξαιρετικά επείγον στις 19 Ιουλίου, µε τα στοιχεία τα οποία έχουν
καταγραφεί εκεί, σας διαβάζω τι ακριβώς γράφουµε στην επιστολή: «Σύµφωνα µε τα σχετικά
στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2015 της Αρχής, τα συνολικά έσοδα από την
κράτηση 0,1‰ διαµορφώθηκαν στο ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ. Αν η κράτηση υπολογιζόταν µε
ποσοστό 0,06 τότε τα έσοδα θα είχαν διαµορφωθεί στα 2,8 εκατ. ευρώ. Στο σκέλος των
δαπανών οι δαπάνες µισθοδοσίας για 80 άτοµα που υπηρετούσαν στην Αρχή την 31/12/15
διαµορφώθηκαν στο ποσό των 285 εκατ. ευρώ.. ∆ηλαδή λίγο παραπάνω από το ποσοστό
που αποµένει µε την εφαρµογή αυτής της διάταξης ενώ το σύνολο των δαπανών ανήλθε στο
ποσό των 3,33 εκατ.. Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων που
προβλέπεται από τον οργανισµό λειτουργίας της Αρχής ανέρχεται σε 95 άτοµα ενώ ο
συνολικός αριθµός των προσώπων των οποίων η µισθοδοσία καταβάλλεται από τον
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προϋπολογισµό της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, του Νοµικού Συµβούλου
και των µελών της Αρχής που είναι µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης, ανέρχεται σε
103 άτοµα. Συνεπώς, το κόστος µισθοδοσίας της Αρχής µε πλήρη στελέχωση που δεν έχει
ακόµα συµβεί είναι πολύ µεγαλύτερο και εκτιµάται στα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν στο ποσό
αυτό προστεθούν και ελάχιστες δαπάνες λειτουργίας, στέγασης, ανάπτυξης των υποδοµών,
συστηµάτων πληροφορικής και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, το συνολικό ύψος των
απαιτούµενων δαπανών για τη στοιχειώδη λειτουργία της Αρχής διαµορφώνεται σε επίπεδο
υψηλότερο των 4,5 εκατ. ευρώ ετησίως µε έσοδα όπως είπαµε 4,7 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται
ότι υπάρχει πρόβλεψη στο νόµο ότι αυτή η κράτηση σε περιπτώσεις του 80% του τυχόν
πλεονάσµατος που προκύπτει σε κάθε χρήση αποδίδεται ως µέρισµα στο ∆ηµόσιο.
Σε ό,τι αφορά για τη συµµετοχή στελεχών στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, θα
έλεγα ότι µέχρι το σχέδιο το οποίο βγήκε στη διαβούλευση, περίπου το Μάρτιο – Απρίλιο,
είχαν συµµετάσχει στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές στελέχη της Αρχής, τα οποία,
βέβαια, σε µια πολυµελή οµάδα δε διαµορφώνουν και τη θέση της Αρχής. Αυτό εξυπακούεται.
Η Αρχή ως συλλογικό όργανο αποφαίνεται µε αποφάσεις που βγαίνουν από το συµβούλιο.
Ακόµα, νοµίζω, και αν ένα – δύο στελέχη που συνέδραµαν στην τεχνική ολοκλήρωση των
εργασιών του Υπουργείου προκειµένου να γίνουν…..
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΡΙΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών µε και ∆ικτύων): ∆ηλαδή,
συµµετέχει σε µια δουλειά για να ολοκληρωθεί η εναρµόνιση, µετά από τη διαβούλευση που
έγινε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν το ξέρει το όργανο που το επιβλέπει; Γιατί αν
γίνεται αυτό υπάρχει θέµα µε τη Ρυθµιστική και Ανεξάρτητη Αρχή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων): Ακόµα και να γνωρίζει η Αρχή πρέπει να γίνει η σχετική εισήγηση στο ∆Σ και να
λάβει γνώση. Τέτοια εισήγηση δεν έγινε. Η θεσµοθετηµένη διαδικασία σύµφωνα µε το ν. 4013
είναι η αποστολή του σχεδίου, πρόβλεψη για 30 ηµέρες, τουλάχιστον να το δει η Αρχή. Η
Αρχή στο πρώτο νοµοσχέδιο εξέδωσε µέσα σε 10 ηµέρες τη γνώµη της σαν συλλογικό
όργανο.

and Settings\sate_km\Τα έγγραφά µου\27.7.2016 (2η συνεδρίαση φορείς).docx

C:\Documents

86

Π/φος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

∆/φος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ηµεροµηνία
27.07.16

Όνοµα αρχείου
FFFC0727.KG2

and Settings\sate_km\Τα έγγραφά µου\27.7.2016 (2η συνεδρίαση φορείς).docx

C:\Documents

87

Π/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆/φος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ηµεροµηνία
27.07.2016

Όνοµα αρχείου
FGFC0727.PS2

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτυών): Με
συγχωρείτε, αλλά αυτό που περιγράφεται είναι µια ατέρµονη διαδικασία, συνεδριάσατε,
βγάλατε την άποψή σας ως Ρυθµιστική Αρχή και µετά, προφανώς, τα στελέχη της
Ρυθµιστικής Αρχής συµµετέχουν στις επιτροπές για να επιβεβαιώσουν, ότι το σχέδιο νόµου
είναι σύµφωνα µε τις προτάσεις ή όχι. ∆εν επανέρχεται µετά ξανά στο όργανο, αλλιώς θα
έπρεπε αενάως να κάνουµε αυτή τη δουλειά. ∆εν γίνεται αυτό που λέτε. Μια φορά βγάζετε
γνώµη και µετά οι επιτροπές που συνεδριάζουν και µε το Υπουργείο και µε τα στελέχη της
Ανεξάρτητης Αρχής και στην ΚΕΝΕ, διορθώνουν και λένε «ναι ή όχι».
Εγώ, πραγµατικά, εκπλήσσοµαι, γιατί µέχρι και η τελευταία λέξη είναι σε γνώση και
των στελεχών της Ρυθµιστικής Αρχής της ΕΣΗ∆ΗΣ, της δίνουµε µάλιστα και ρόλους, που
είναι και πέρα από τις αρµοδιότητές της και έχουµε δεχθεί και παρατηρήσεις γι’ αυτό, που
λέµε «να αφαιρεθούν».
Σας το λέω πολύ ειλικρινά, προεδρεύει σε επιτροπές, που δεν έπρεπε να προεδρεύει
και πραγµατικά δεν σας καταλαβαίνω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων): Η απόδειξη αυτού του πράγµατος είναι, ότι η σχετική ρύθµιση που µειώνει τον
πόρο της Αρχής και την καθιστά µη βιώσιµη οικονοµικά, όχι µόνο για τον πόρο και σας λέω
την απλή αυτή διάταξη, η οποία την καθιστά µη βιώσιµη την Αρχής, τη λάβαµε γνώση από το
νοµοσχέδιο, όταν αναστήθηκε στο site της Βουλής. ∆ηλαδή, αν γνώριζε τώρα το στέλεχος και
δεν υλοποίησε την Αρχή, δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να κινηθεί η Αρχή εναντίον του
στελέχους, τι να πω.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Θα απαντήσει πάνω σε αυτό ο
κ. Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ((Υπουργός Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Τουρισµού):
Νοµίζω ότι θα πρέπει να είναι σαφές στους φίλους, που µας παρακολουθούν, ότι η
Ανεξάρτητη Αρχή συµµετείχε όλο το χρόνο στην Επιτροπή, που έφταιξε αυτό το νοµοσχέδιο,
δεν συµµετείχε περιστασιακά, ήταν αναπόσπαστο τµήµα της Επιτροπής, που συµµετείχαν τα
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Υπουργεία, η Ανεξάρτητη Αρχή, η Κοµισιόν και όλοι οι άλλοι θεσµοί, που είχαν συµµετάσχει
σε αυτή τη δουλειά.
Άρα, δεν υπάρχει κάποιο κενό σε αυτό. Αυτό αφορά και τη συζήτηση για τον πόρο και
να υπενθυµίσω εδώ, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή στην πλήρη της ανάπτυξη, στα 103 άτοµα,
περιλαµβάνει και τη λειτουργία, τουλάχιστον, δεν νοµοθετήθηκε πότε, αλλά καταστατικά θα
είχατε τη δυνατότητα να κάνετε και τη λειτουργία, που απολαµβάνει ο νέος προδικαστικός
θεσµός.
Συνεπώς, η κατανοµή των πόρων εν πολλοίς εµπεριέχει µια αρµοδιότητα, που εν
δυνάµει την είχε η Αρχή και τώρα θεσµοθετείται µε αυτό τον τρόπο, θεωρώντας ότι και οι
πόροι περίπου καλύπτουν και τις δύο ανάγκες µε αξιοπρεπέστατο τρόπο.
Άρα, δεν υπάρχει η έννοια του ενός σε βάρος του άλλου και, ταυτόχρονα, ήταν η ιδέα
να προχωρήσουµε σε αυτό τον θεσµό, ο οποίος στη σηµερινή συγκυρία µπορεί να
διευκολύνει πάρα πολλά πράγµατα και, ταυτόχρονα, να κατανεµηθεί ο πόρος, που
αποδεδειγµένα έχει µια ευχέρεια να καλύπτει και τις δύο λειτουργίες µε απόλυτα εύληπτο και
δίκαιο τρόπο, χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα είτε από δω είτε από κει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων): Να απαντήσω και στο τελευταίο ερώτηµα, που είχε κάνει ο κ. Υπουργός, για τα
πρότυπα τεύχη.
Οι επιτροπές έχουν συγκροτηθεί, βέβαια, συµµετέχει και η Ε∆ΕΣΗΣ, που έχει την
αρµοδιότητα, αλλά και υποχρεωτικά από τα Υπουργεία, γιατί έχουν και το Knowhow, ειδικά
στις µελέτες και στα έργα, δηλαδή, σε τεχνικές λεπτοµέρειες.
Η εκτίµηση των πρώτων εργασιών, που έχουν ήδη ξεκινήσει µε αυτό το σχέδιο
νόµου, µέχρι να ολοκληρώθηκε και η ψήφισή του για να το δούµε και στη τελική µορφή.
Η εκτίµηση είναι ένα δίµηνο, τουλάχιστον, θα είναι αναγκαίο, για να γίνει η
διαβούλευση και µε τους φορείς και στη συνέχεια ένα σχέδιο, ώστε να ενσωµατωθούν και οι
παρατηρήσεις, να έρθει και στην Αρχή, στο συλλογικό όργανο για να τοποθετηθεί, γιατί
πρέπει να τοποθετηθεί, διότι το συλλογικό όργανο, όχι µόνο να κρατήσει των επιτροπών.
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και

∆ικτυών):

Συµπεριλαµβανοµένης της διαβούλευσης δύο µήνες;
Όχι, µάλλον, γιατί εγώ δεν το βλέπω εφικτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων):Σας κάνω µια εκτίµηση σήµερα που το σκεφτήκαµε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Σύµφωνοι,
είναι και Αύγουστος, άρα, θέλουµε και τέσσερις µήνες περίπου, µε διαβούλευση συνεδριάσεις
και τα λοιπά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων): Τέσσερις µήνες ακόµη καλύτερα. Για τον πόρο της Αρχής, συγνώµη, λίγο να
παρέµβω, µε βάση τα νούµερα, δεν βγαίνει µε την υπάρχουσα στελέχωση που δεν είναι
πλήρης και δεν έχει αναπτύξει η Αρχή όλες τις αρµοδιότητες της ακόµα, ακόµη και αυτή την
αρµοδιότητα προ-δικαστικών προσφυγών που της αφαιρέθηκε, δηλαδή, µε 2,85 εκατ. ευρώ
σε µισθοδοσία, όταν τα έσοδα, µε τον πόρο 6 τοις χιλίοις ήταν 2,8 υπερβαίνει η µισθοδοσία
των υπαρχόντων που σας λέω, και δεν εκπληρώνουν και όλες ακόµα τις υποχρεώσεις. Αυτά
προκύπτουν µέσα από τους ισολογισµούς και από τις οικονοµικές καταστάσεις που καταθέτει
η Αρχή και τις δηµοσιεύει.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
– ∆ΗΜ.ΑΡ.): Κύριε Πρόεδρε, επειδή έκανα µια ερώτηση και δεν απαντήθηκε από τον κ.
Καραµανλή, εντάξει, το καταλαβαίνω το θέµα που σας απασχολεί µε τα λεφτά και τα έσοδα,
το µείζον θέµα που απασχολεί εδώ είναι κατά πόσο η συγκρότηση ενός νέου οργάνου, ενός
ακόµη θεσµικού οργάνου θεωρείτε εσείς µε βάση τη δική σας εµπειρία ό,τι θα είναι χρήσιµο,
θα επιταχύνει την επίλυση των διαφορών ή αν -έχω αυτό σας ερώτησα- θα µπορούσατε εσείς
µε τα ίδια κόστη που έχετε τώρα, µε την ίδια στελέχωση ή µε κάποια άλλη τροποποίηση να
διευκολύνεται έτσι ώστε η παραγωγή δηµοσίων έργων, η παραλαβή µελετών, η εκδίκαση, η
εξωδικαστική των διαφόρων θεµάτων, να γίνεται πιο εύκολη.
Γιατί το ζητούµενο είναι το πόσο πιο γρήγορα µπορούµε να κάνουµε εδώ ως Πολιτεία
τη δουλειά µας. Εσείς θεωρείτε ότι -επαναλαµβάνω την ερώτηση- η καινούργια Ανεξάρτητη
Αρχή που δηµιουργείται, συµβάλει θετικά; ∆εν συµβάλλει; Μπορείτε να την υποκαταστήσετε;
∆εν µπορείτε; Ορθά λειτουργεί µονοκεντρικά; Θα έπρεπε να λειτουργεί αποκεντρωµένα; Ποια
είναι η δική σας εµπειρία θέλω να γνωρίσω.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Μέλος του ∆.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων): Πολύ συνοπτικά, έχει υπάρξει στη γνώµη της Αρχής µε αριθµό 5, το 2015 στο
σχετικό πεδίο, η τοποθέτηση της Αρχής, η οποία συµφωνεί ότι αυτό το Όργανο είναι θετικό
και θα επιταχύνει, φαίνεται, τουλάχιστον θεσµικά γιατί θα δώσει διαφάνεια, εφόσον δεν θα
εξετάζουν οι ίδιοι φορείς τις προσφυγές τους, θα είναι ένα Ανεξάρτητο Όργανο, µε τα εχέγγυα
της ανεξαρτησίας που θα πρέπει να περιληφθεί, θα επιταχύνει και λογικά θα πετυχαίνει και
καλύτερο αποτέλεσµα, γιατί θα είναι πλέον εξειδικευµένα στελέχη που θα κάνουνε τη δουλειά
µόνιµα.
Τώρα, η Αρχή έχει τοποθετηθεί και έχει πει τη γνώµη της, θεωρούσε πάντα ότι από
την αρχική πρόβλεψη του νόµου 4013 που ήταν αρµοδιότητα της Αρχής, στη συνέχεια στον
νοµό 4281 παρέµεινε αρµοδιότητα της Αρχής ή άλλο Οργάνου έλεγε τότε ο νόµος, ίσως η
Πολιτεία δεν είχε αποφασίσει, εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα ήταν πιο γρήγορο και πιο
εύκολο να είναι στην Αρχή. Πιο γρήγορα γιατί η Αρχή έχει ήδη τρία χρόνια λειτουργίας, έχει
υποδοµές που µπορεί να υποστηρίξει το εγχείρηµα, έχει κάποιον κόσµο, έχει ένα Knowhow,
σίγουρα θα χρειάζονταν λιγότερα άτοµα γιατί κάποιο επιστηµονικό προσωπικό θα µπορούσε
να αποµονωθεί και να ασχοληθεί µε αυτή τη διαδικασία και να µην απαιτούνται εκ νέου
πρόσληψης σε µεγάλο αριθµό.
Όσον αφορά το αν θα έπρεπε να είναι κεντρικά, νοµίζω ότι πλέον όταν µέσα στην
πρόβλεψη του νόµου όλες οι δηµόσιες συµβάσεις θα γίνονται σε κάποιο χρόνο ηλεκτρονικά
και όλα τα δεδοµένα θα είναι ηλεκτρονικά, προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη µεταφοράς
φακέλων σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία, όταν γίνεται µια προσφυγή, να την εξετάσει ένα
όργανο, όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά, άρα, αποµακρυσµένη και για λόγους οικονοµίας και όχι
µόνο και για αυτούς τους λόγους, αλλά και για λόγους που να µην δηµιουργούνται και στις
τοπικές κοινωνίες σχέσεις διαπλοκής, θα µπορούσε να έρχονται στο κεντρικό όργανο και να
αποφασίζει να τα βλέπει µέσα από το ΕΣΗ∆ΗΣ στην ουσία, να βλέπει όλη την διαγωνιστική
διαδικασία. Και να αποφαίνεται επί των προσφύγων, σίγουρα είναι πιο γρήγορο, πιο
οικονοµικό και πιο διαφανές.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ.
Αντωνόπουλος.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ένωσης ∆ικαστικών Λειτουργών του
Σ.τ.Ε.): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά µε το ότι
είναι αρκετά χρονοβόρα η διαδικασία επιλύσεως του προσυµβατικού σταδίου των διαφόρων
ας θυµηθούµε τι γινόταν πριν. Υπήρχαν τρία στάδια: Ένσταση, προδικαστική προσφυγή σε
µια πάλι διοικητική αρχή και στη συνέχεια, ασφαλιστικά µέτρα στο Συµβούλιο Επικρατείας.
Τώρα, τα δύο αυτά στάδια συγχωνεύονται και περιέρχονται σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή.
Ακούστηκε ότι δίνεται υπερβολικός χρόνος στην ανεξάρτητη αρχή για να εκδώσει την
απόφαση. ∆εν θεωρώ ότι τα πράγµατα έχουν έτσι, περίπου η προθεσµία είναι 60 ηµέρες και
θα πρέπει να τονιστεί ότι απαίτηση του κοινοτικού δίκαιου δεν είναι µόνο η ταχεία επίλυση
αυτών των διαφορών, αλλά και η παροχή σωστής προστασίας σε όποιον προσφεύγει στις
αρχές αυτές. Εφόσον λοιπόν και ο νόµος θέλει η απόφαση της αρχής να είναι αιτιολογηµένη
και να απαντά στους ισχυρισµούς, πολλές φορές επειδή έχουµε την εµπειρία από τα
ασφαλιστικά µέτρα, τα δικόγραφο αυτά ή τα έγγραφα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και
χρειάζεται αρκετός χρόνος.
Τέλος, όσον αφορά το θέµα των παραβόλων, η άποψη του Συµβουλίου της
Επικρατείας όπως έχει εκφραστεί και στην διοικητική ολοµέλεια, είναι ότι πράγµατι, τα
κατώτερα όρια ίσως είναι άδικα, αλλά θα πρέπει στις συµβάσεις µεγαλύτερου ποσού να µπει
κάποιο ανώτερο όριο, γιατί, πραγµατικά έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο της καταχρηστικής
ασκήσεως τέτοιου είδους προδικαστικών προσφυγών και οπωσδήποτε, ένα υψηλότερο
παράβολο λειτουργεί αποτρεπτικά. Ευχαριστώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Καλέργης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΡΓΗΣ (Πρόεδρος του Συνδέσµου των Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή µας ζητήθηκε και ο τεχνικός
κλάδος να απαντήσει επί του θέµατος των προδικαστικών προσφυγών, θα ήθελα να κάνω µια
παρατήρηση. Καταρχάς, είναι µια καινοτόµος διαδικασία και είναι σαφές ότι θα φανεί στην
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πράξη η επιτυχία της. Από ανάλογη εµπειρία στο εξωτερικό, για παράδειγµα, στην Κύπρο
όπου λειτουργεί αντίστοιχη επιτροπή, έχει φανεί και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, ότι εάν η
σύνθεση απαρτίζεται µόνο από νοµικούς θα υπάρχει πρόβληµα, διότι, στις προδικαστικές
προσφυγές ουσιαστικά οι ενδιαφερόµενοι προβάλλουν αιτιάσεις που άπτονται συνήθως
τεχνικού και επιστηµονικού αντικειµένου. Εποµένως, αυτό που πάµε να κάνουµε τώρα είναι
να µην έχουµε απαντήσεις σε παράπονα ενδιαφεροµένων, διότι, θα µιλάµε για ανέλεγκτη
τεχνική χρήση. Είναι λάθος αυτό, άρα, πρέπει να δείτε ξανά τη σύνθεση της επιτροπής και να
συµπεριλαµβάνονται έµπειροι τεχνικοί και επιστήµονες σε µια αναλογία όπως θα κρίνετε
εσείς. Έτσι όπως είναι, µόνο µε νοµικούς, δεν θα επιτελέσει το έργο που το θέλουµε. Μιλάµε
για προδικαστική διαδικασία, όχι δικαστική. Έχουµε µετά να πάµε στα δικαστήρια.
Ευχαριστώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Ευχαριστώ για την παρουσία
σας. Λύεται η συνεδρίαση.

Στο σηµείο αυτό ο Προεδρεύων των Επιτροπών έκανε τη γ’ ανάγνωση του καταλόγου
των µελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι βουλευτές κ.κ.

Τέλος και περί ώρα 20.45΄λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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