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Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Ανάγκη για μια νέα φιλοσοφία

Βασικές προτάσεις και σχόλια επί της αρχής, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών
Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, επισημαίνοντας ότι για να μπορέσει ο

νόμος να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία
ακόμη μνημονιακή υποχρέωση. Το χρονικό διάστημα του ενός μηνός, που είχε δοθεί, κρίνεται

σαφώς ως ανεπαρκές για ουσιαστική και παραγωγική διαβούλευση επί ενός τόσο νευραλγικού

τομέα της εθνικής οικονομίας, όπως είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού

πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Έχοντας επίσης ως

δεδομένο, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την έκδοση τριών νέων Οδηγιών για

τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες οφείλουν να ενσωματωθούν στην ελληνική εθνική νομοθεσία,

το σχέδιο νόμου θα πρέπει να ανασυνταχθεί ώστε να εναρμονισθεί με αυτές.

«Πρέπει επιτέλους να δούμε την ουσία και όχι μόνο τον τύπο των μνημονιακών υποχρεώσεων.

Καλά κάνει το Υπουργείο και ανοίγει το θέμα εξορθολογισμού της νομοθεσίας για τις δημόσιες

συμβάσεις, αλλά ας φροντίσει να υιοθετήσει το πνεύμα των νέων Οδηγιών της Ε.Ε., αντί να

εκδίδει νομοσχέδια που υιοθετούν τις παλαιές Οδηγίες, οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στην

ελληνική νομοθεσία από το 2007 (!) και έχουν ήδη αντικατασταθεί (!), αφού άλλαξε η αντίληψη

με την οποία είχαν συνταχθεί το 2004. Οι μελετητικές επιχειρήσεις, όπως και όλες οι ελληνικές

επιχειρήσεις, βιώνοντας καθημερινά τα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας, έχουν

διαμορφώσει απόψεις για τη βελτίωση των συνθηκών στον τομέα παραγωγής δημοσίων έργων, οι

οποίες βρίσκονται σε αρμονία με τα κυοφορούμενα στην Ε.Ε., όπου διαπιστώθηκε ότι οι

ευρωπαίοι πολίτες ζητούν πλέον υψηλότερο επίπεδο αξιοποίησης των χρημάτων που καταβάλουν

στα ταμεία της Ε.Ε.», επισημαίνει με δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Γιώργος Κάζος.

Ανοίγοντας το διάλογο και συζητώντας με φορείς που εκπροσωπούν τους μελετητές και τους

κατασκευαστές, ο ΣΕΓΜ προτείνει την επανασύνταξη του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να

εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο στις νέες κοινοτικές οδηγίες. Προτείνει επίσης, την παράλληλη
διενέργεια ουσιαστικής και όχι τυπικής διαβούλευσης με όλους τους βασικούς
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εμπλεκόμενους φορείς τόσο για το ίδιο το νομοσχέδιο όσο και για τα προβλεπόμενα Προεδρικά

Διατάγματα με τα οποία θα εξειδικευτούν τα επαγγελματικά μητρώα και οι διαδικασίες ανάθεσης

και εκτέλεσης των δημοσίων έργων. «Η προετοιμασία αυτών των Προεδρικών Διαταγμάτων

πρέπει να αρχίσει άμεσα, διότι απαιτεί πολύ χρόνο η δόμησή τους, μπορούν να αναδείξουν πολλές

πτυχές που πρέπει να καλύψει ο νόμος, ενώ οι παραλείψεις ή τα λάθη τους μπορούν να

δημιουργήσουν συνθήκες νέκρωσης της αγοράς», σημειώνει με έμφαση ο κ. Κάζος. Σε κάθε

περίπτωση ο ΣΕΓΜ, λαμβάνοντας τις απόψεις των μελών του, των ελληνικών εταιρειών γραφείων-

μελετών θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα αναλυτικότερα τις απόψεις του και τις ειδικές του

θέσεις επί όλων των θεμάτων που εγείρει το νομοσχέδιο.
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