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       Π Ρ Ο Σ     

Υπουργό ΥΜΕ∆Ι  

κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη  

 

ΚΟΙΝ.:  1. ΕΑΑ∆ΗΣΥ  

  2. Εργοληπτικές Οργανώσεις  

  - ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 

  - ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε  

  - ΠΕΣΕ∆Ε  

  - ΣΤΕΑΤ  

 

   

ΘΕΜΑ: Κανονισµός Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της Κτιριακές Υποδοµές 
Α.Ε. - Σύµφωνη Γνώµη ΕΑΑ∆ΗΣΥ 14/2014 

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. α.π. 27770/24-7-2014/ επιστολή του ΣΑΤΕ.  

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Με την σχετική επιστολή µας:  

 

• σας ενηµερώναµε ότι στο σχέδιο του εν θέµατι Κανονισµού που ετοιµάζατε να εγκρίνετε µε 
απόφαση δική σας και των συναρµόδιων Υπουργών, περιλαµβανόταν η πρόβλεψη ότι στο 
Τεχνικό Συµβούλιο της Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. θα µετέχει εκπρόσωπος µίας συγκεκριµένης 
εργοληπτικής οργάνωσης και µόνον αυτής από τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις, 
ενώ σας δηλώναµε ότι είναι πρωτοφανές και προκλητικό συνάµα στον Κανονισµό Έργων 
δηµόσιου φορέα να προβλέπεται η εκπροσώπηση των εργοληπτικών οργανώσεων από µία 
συγκεκριµένη εργοληπτική οργάνωση αποκλείοντας τις υπόλοιπες,  

 

• σας θυµίζαµε ότι µε το άρθρο 4 του ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στην νοµοθεσία για το 
Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες 
διατάξεις» στη σύνθεση όλων εν γένει των υφιστάµενων Τεχνικών Συµβουλίων των 
φορέων του δηµοσίου τοµέα προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων 
εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τις 
οργανώσεις αυτές και ορίζεται οµοίως µε την απόφαση συγκρότησης, 

 

• σας παρακαλούσαµε για τις άµεσες ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα 
µέσω της πρόβλεψης συµµετοχής στο Τεχνικό Συµβούλιο της Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. ενός 
τουλάχιστον εκπροσώπου υποδεικνυόµενου µε τον αναπληρωτή του από τις Πανελλήνιες 
Εργοληπτικές Οργανώσεις.  

ΕΠΕΙΓΟΝ  



 
 

2 

Τυχαία από τον ιστότοπο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
πληροφορηθήκαµε για το κείµενο του Σχεδίου Κανονισµού Ανάθεσης Υπηρεσιών, Εκτέλεσης  
Έργων και Εκπόνησης Μελετών της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ που είχατε 
υποβάλλει στις 8.10.2014 για την έκδοση της απαραίτητης σύµφωνης γνώµης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  

 

Σε αυτό το σχέδιο κανονισµού και συγκεκριµένα στο άρθρο 47, παράρτηµα Β, παράγραφος 
2.γ., αναφέρεται η προτεινόµενη από εσάς σύνθεση του Τεχνικού Συµβουλίου, στο οποίο όχι 
µόνο δεν έχετε κάνει αποδεκτό το αίτηµά µας για εκπροσώπηση των πανελλήνιων 
εργοληπτικών οργανώσεων από έναν εκπρόσωπο, όπως προβλέπεται στην νοµοθεσία, αλλά 
έχετε εντελώς αποκλείσει την εκπροσώπηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, παρά 
το γεγονός ότι στο υπόψη άρθρο ρητώς αναφέρεται ότι το Τεχνικό Συµβούλιο έχει όλες τις 
αρµοδιότητες που προβλέπονται στον Κανονισµό της Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ και στις 
διατάξεις των Ν. 3316/2005 και Ν.3669/2008, δηλαδή την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
των δηµοσίων έργων!!!  

 

Είναι προφανές ότι επαναλαµβάνουµε το αίτηµά µας για την ορθή και νόµιµη 
συγκρότηση του Τεχνικού Συµβουλίου, µε την συµµετοχή εκπροσώπου των 
πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, ενώ εκφράζουµε και την απορία µας για την 
παράλειψη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ να επισηµάνει την πασιφανή αβλεψία στην συγκρότηση του εν 
λόγω οργάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 4 του ν.3481/2006.  

 

 

 
Με τιµή, 

 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


