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ΕΠΕΙΓΟΝ  

                       ΠΡΟΣ 

    Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
    ∆ικτύων  

    κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη  

     

   ΚΟΙΝ.: Πολιτικά Κόµµατα   
    - Ν.∆. 

    - ΣΥΡΙΖΑ  

    - ΠαΣοΚ 

    - Ανεξάρτητοι Έλληνες 

    - ∆ηµοκρατική Αριστερά  

    - ΚΚΕ 

 

       

ΘΕΜΑ: Άρθρο 89 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου µε τίτλο: "Ρυθµίσεις θεµάτων 
  Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων." 

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. 28228/11-12-2014 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε 
 θέµα: "Απαράδεκτη τροπολογία - προσθήκη σε υπό ψήφιση νοµοσχέδιο του 
 Υπουργείου ΥΜΕ∆Ι" 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

µε τη σχετική επιστολή µας:  

- διαµαρτυρηθήκαµε εντονότατα για την εισαγωγή της υπ' αριθµ. 2095/54 11.12.2014 
τροπολογίας προσθήκης στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο του Υπουργείου σας µε τίτλο : 
"Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων" σύµφωνα µε την 
οποία παρά το γεγονός ότι το σύστηµα µελετοκατασκευή έχει περιοριστεί σε συγκεκριµένες 
κατηγορίες εργασιών αυστηρά προσδιοριζόµενες ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2013 µε την 
Υ.Α.∆17γ/256/7/ΦΝ437.5/11.9.2013 επαναφέρετε σε ισχύ "παλαιές αµαρτίες" αφού µε 
την εν θέµατι τροπολογία επιτρέπετε σε όσες αποφάσεις έγκρισης δηµοπράτησης έργων µε 
το σύστηµα µελέτη κατασκευή έχουν εγκριθεί προ της 11.9.2013 να επανέλθουν σε ισχύ 
παρά το γεγονός ότι αυτές αφορούν κατηγορίες εργασιών που ήδη από τον 
Σεπτέµβριο του 2013 έχει κριθεί ότι ∆ΕΝ πρέπει να δηµοπρατούνται µε το σύστηµα 
µελέτη κατασκευή διότι δεν υφίστανται κανένα σχετικό νοµικό ή τεχνικό τεκµήριο που να 
υποστηρίζει τις εν λόγω δηµοπρασίες.  

- σας επαναλαµβάναµε τις θέσεις του Συνδέσµου µας, ο οποίος πρωτοστάτησε στον 
περιορισµό του συστήµατος της µελετοκατασκευής και σας εκφράσαµε για άλλη µία φορά 
την εκτίµηση ότι µε την εν θέµατι τροπολογία θα αναβιώσετε αµαρτίες του 
παρελθόντος που µε πολύ κόπο είχαν τεθεί στο περιθώριο, ενώ   
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- σηµειώναµε ότι ενώ δεν είµαστε αντίθετοι στην δηµοπράτηση έργων µε το σύστηµα µελέτη 
κατασκευή, στα οποία απαιτούνται ειδικοί µέθοδοι υποθαλάσσιας κατασκευής λόγω µεγάλων 
βαθών (π.χ. Υποθαλάσσιος Αίγινας) ωστόσο δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε καµία 
περίπτωση στην γενικευµένη επαναφορά του συστήµατος όπου π.χ. αναπλάσεις πλατειών να 
θεωρούνται εξειδικευµένα έργα. 

 

Προς στιγµήν, και διαβάζοντας:  

 

- το Σ/Ν µετά την ψήφιση των άρθρων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως αναρτήθηκε στις 
12/12/2014 στον ιστότοπο της Βουλής,   

- τις δηλώσεις σας σχετικά µε το ότι η εν λόγω τροπολογία - προσθήκη αφορά ΜΟΝΟ το 
έργο Υποθαλάσσιος Αγωγός Αίγινας (επισυνάπτουµε το σχετικό απόσπασµα των πρακτικών) 

- τις ανακοινώσεις του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι συναινεί στην 
τροπολογία προσθήκη, ΕΦΟΣΟΝ αυτή αφορά το έργο της Υποθαλάσσιος Αγωγός Αίγινας 
(επισυνάπτουµε την σχετική ανακοίνωση),  

 

εκτιµήσαµε ότι είτε διαµορφώσατε αναλόγως την υπόψη τροπολογία - προσθήκη είτε την 
αποσύρατε ώστε να την διαµορφώσετε αναλόγως.  

 

∆υστυχώς από την δακτυλογραφηµένη έκδοση του νοµοσχεδίου που αναρτήθηκε στις 
16/12/2014 στον ιστότοπο της Βουλής διαπιστώσαµε ότι καµία µεταβολή ή απόσυρση δεν 
επήλθε στο κείµενο της τροπολογίας - προσθήκης και κατά συνέπεια όλες οι ανωτέρω 
αιτιάσεις µας και καταγγελίες ισχύουν στο ακέραιο.  

 

Με δεδοµένη την ψήφιση της τροπολογίας και δεδοµένες τις δηλώσεις σας ότι αυτή αφορά 
ΜΟΝΟ το έργο Υποθαλάσσιος Αγωγός Αίγινας, σας ζητούµε είτε µε νεότερη νοµοθετική 
σας παρέµβαση είτε µε άλλη θεσµικής φύσης πρωτοβουλία να προστατέψετε την 
νοµιµότητα και το δίκαιο και να ΜΗΝ επιτρέψετε την δηµοπράτηση άλλης 
µελετοκατασκευής που πληροί τα χαρακτηριστικά του άρθρου 89 του εν θέµατι 
νοµοσχεδίου.  

 

Γνωρίζοντας ότι θα τιµήσετε την προφορική δέσµευσή σας προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
εκτιµούµε ότι θα ικανοποιήσετε το καθ΄ όλα δίκαιο αίτηµά µας.  

 

Με τιµή, 
 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
          ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 
 
Συν.1: Απόσπασµα πρακτικών της συνεδρίασης της Ολοµέλειας της 11.11.2014 
Συν.2: Ανακοίνωση Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης 
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Or erar6v oy66wo -rcr porcdpr va eivor nolu6 neptoo6repot- cutd to np6lpatc

pnoporiv vc rc, enf&l,ouv yrrpig pvqp6vrc, yop( rpooplpata. Ener8ri r60ope xcr ;ld0cpe,

06),oupe vc rdpe pnpootd xcr 06Loupe vc cgr]ooupe rqv rpiorl, tt6 rdoreg tov

oupgep6vrcov ror rouq zeldreg nioco pog.

@eroprir, rupie6 ro,r rfpror ouvd6e),cpor -1rc vcr ol,od,qpciroro cut6 to (ritqpa- 6n 11

zeptlapdrooq rou XYPIZA or4 06oq zoo Fd rnv npoe8ptr{ ex}.oyr1, q c8rc,}J,o(la nou

deilyer oe ptc ropugaic onlpri crlg Arlporcpotioq 6p p6vo 6ev 0a tov rogel.rioer ercl,oyu<d

6n<oq npoo8otd al.l.d 0a rov (lpuiloei rc61,aq.

IIPOEAPEYON (I<odwqg Apcyoorixqq): Ktpu Ynoupyri, por (r1t1oare

8eurepoloyio po vo prfuioete yrc rlv exloyrq tou flpo66pou cqg Arlporpcdoq;

MIXAHA XPYTOXOIAHE (Ynoup76g Yno6op<bv, Metagopcirl xor Amtrlov):

Ol,or),q p<irvco, rupu IIp6edpe.

Auooybg, 6p<rrg 0a 61er (rlprcoOei n ,(6po. <d(crp6q rou oneiperv, rcp6g tou

Oepi{erv>, rupieg rct rfprol ouvri6e},rpor tou XYPZA. Aur6 vo prlv to (e16vdte tot6.

ZQH KONTANTOIIOYAOY: O rcrp6q rcu 6upd(ore rc pvqp6vrc.

MIXAHA XPYLOXOIAHE (Ynoupy6q Yzto6op<irv, Metcqop<irv xcr Arxtriov):

flptilrov, ro 06pa too or6rlpo6p6pou. livowcr peydl.c 6pyc, rol.6 pryriL"eg ono6op6g ra,r

zrol,6 peldAeg €nsv66oet6. Xe 615o p6vro 1ELX,66c 0c 61er evc ol,orlqprrlpevo Oircoo.

Aut6 nou lrerd(etcr our6 ro 6iroo 1c va ouwqpqOei eivcn vc 61er peld),q empctrr{

Tei€urotd Anog{K.uo4. 1211212014 11t20o' np
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Krvron' vo 6xei peyd),1 riqoq eproprrq rot vo pzopei vc ncpdyer zl,o6ro rcr 0ioerq

epyooicg.

Iro 06po rng EYAAII 6ev xctc).opoivco yrcri unripler cvd8pcorl, 1od prc

6qp6orc enrleipqor;, 6nog eivcr n EYAAII, 6qpooior_r oupg6povrog, zrou eivcr otrl

Xprlpcoorrlpro, 6ev pttopet va cnl,ro'ei oe 6l,q q 1r6pc, vo iler ouvepyao*6 e'el,ovtrrd,

pe 6norov 06Ler, pe 6norc AEyA 06l,er, vcr rcdver ezuv66oeq, va 6qproupyrloer v6a 6irnra,

va Bel,uiroer rqv nororqzo, trov trporovtrrry ro,r zrov urqpeouilv.

E "rxprv<bg, 0e<op<i 6tr 6ev urdpler rccrvsvc 6ino os dDr6. Xuprpovrir [r€ rov K.

Iletpdro. Eto (rlqpa qq AiTlvdq 61or Bydl^er prc ctr69coq, rcripu Ilerpdro, q onoio ).6er

6rr <6p oro 6pya pe).erorarcoxeurjg. Tltcv pro elcipeoq, q orroicr 660rye cz6 to

luppori),ro Aqpooicuv Epyov, ezei8ri eivcr wc 6pyo te1.vol,oyrrcd 1616ozo rar r6t6ppu0po,

<oot6oo 6ivorpe rrizooug priveq.

(PH)

(AB)

@ecoprir 6n rcr q'ur6 zo16 eivor. r.ote6o 6tr pc(i pe tqv zeprg.pero 0c rel,erd)oouv ro

6pyo.

x26errrcri pe tt4 coar66 ouyrorv<ovieg rc,r ra e(ovt<onrd zp6onpo: Kowri(re, 11

erorqpro8toguyrj eivo,r cvcrowrovucn zprth rcr ovrrrorvolvrrrl oupneprgopri. Elor_rpe

rdver zoLl.rj 6ou).eid. Er.),rrprvri ocg ).eo, eipor uzeprigcrvog, yrcti 61oupe rrivei pia

e(crpeor{ 6ouleid, r1 onoic czo6i6er oto rorvovrr6 o0voLo.
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