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Αθήνα, 21.01.2013
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Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» έχει
συμπεριληφθεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία:  Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων
από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα
αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του
σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο
εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής
προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από
το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.».
Όπως γνωρίζετε, με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται ένα αίτημα που είχε κατ’ επανάληψη
διατυπώσει ο ΣΕΓΜ ως μέτρο επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης μελετητικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών (μεταξύ άλλων και στην από 08/01/2013 επιστολή μας).
Ελπίζουμε, δε, ότι στο άμεσο μέλλον η ισχύς της παραπάνω διάταξης θα επεκταθεί στο
σύνολο των αναθέσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως των
πηγών χρηματοδότησης.
Επειδή, όμως, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι δεν αξιοποιείται και δεν εφαρμόζεται η
σημαντική αυτή διάταξη, παρά το ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του ΕΣΠΑ, πιστεύουμε
ότι πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές τόσο στους φορείς προγραμματισμού που
διαχειρίζονται Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα οποία χρηματοδοτούνται μελετητικές
και συμβουλευτικές υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ για το ΕΠΠΕΡΑΑ, Περιφέρειες για τα ΠΕΠ, κ.λπ.),
όσο και στους τελικούς δικαιούχους, ότι η παραπάνω ρύθμιση ισχύει σε όλες τις
περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως του ειδικού θεσμικού πλαισίου που



διέπει τον διαγωνισμό ανάθεσης, όπως, π.χ., ο ν. 3316/05 για τις μελέτες και τις
συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες ή το Π.Δ. 60/07 για τις λοιπές υπηρεσίες, κ.λπ.
Στο  πλαίσιο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς
ενημέρωση όλων για τη δυνατότητα (που αποτελεί και αναγκαιότητα στην παρούσα
φάση) αξιοποίησης της εν λόγω διάταξης.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Για τον ΣΕΓΜ

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Πρόεδρος Γενική Γραμματέας


