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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε του ΤΕΕ
Θερμά συγχαρητήρια για την ανάληψη της σημαντικότερης θέσης που σχετίζεται με την
παραγωγή δημοσίων έργων στη χώρα μας!
Ελπίζουμε ότι, το γεγονός πως η κυβέρνηση εμπιστεύθηκε στον Πρόεδρο του ΤΕΕ τη
διαχείριση αυτού του τόσο σημαντικού τομέα, πέραν της πασιφανούς προσωπικής εκτίμησης,
σηματοδοτεί νέα αντίληψη για τα δημόσια έργα, με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του
τεχνικού δυναμικού της χώρας μας.
Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε στενή και εποικοδομητική συνεργασία. Παρακολουθούμε
από κοντά τις εξελίξεις στον τομέα της παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο
οποίος βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο. Για το θέμα αυτό είχαμε την
ευκαιρία να συζητήσουμε στη συνάντησή μας προ ολίγων μηνών και διαπιστώσαμε την ύπαρξη
συναντίληψης, με γνώμονα την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Υπό τη νέα σας ιδιότητα
αναμένουμε τη συνέχιση της συζήτησής μας, δηλώνουμε την πλήρη διαθεσιμότητά μας για
γόνιμο διάλογο και παραγωγική συνεργασία και παρακαλούμε για τον προγραμματισμό
συνάντησής μας, το συντομότερο δυνατό.
Θεωρώντας δεδομένη τη συνεχή παρακολούθηση εκ μέρους σας των θεμάτων κατά την
τελευταία περίοδο, οπότε συνέβησαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία, υπενθυμίζουμε δύο
θέματα άμεσης προτεραιότητας, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπισθεί, προκαλώντας
δυσλειτουργία στο χώρο.
1) Υπάρχει κενό στη θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών στον τομέα των
μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μη γίνονται σχετικές
δημοπρατήσεις, ενώ όσες –ελάχιστες- γίνονται πάσχουν νομιμότητας. Η εφαρμογή του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) είναι υποχρεωτική για
όλες τις συμβάσεις υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ. Στον τομέα των
υπηρεσιών υπάγονται και οι συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/05.
Για τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων αυτών ισχύουν θεσμοθετημένες
κανονιστικές διατάξεις (βλ. Υ.Α. υποχρεωτικής εφαρμογής προτύπων προκηρύξεων), για τις
οποίες απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις
και, εν γένει, στη φιλοσοφία του ΕΣΗΔΗΣ.
2) Η χώρα είναι ανέτοιμη να εφαρμόσει τον νέο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, του οποίου η
εφαρμογή ξεκινά την 1η Μαρτίου, μη έχοντας προετοιμάσει και επεξεργαστεί επαρκώς τα
αναγκαία ΠΔ για τους Κανονισμούς Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών και
συναφών υπηρεσιών και Έργων και τους Επίσημους Καταλόγους Οικονομικών Φορέων
(νέα Μητρώα). Παράλληλα, εκκρεμεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων Οδηγιών 24 και
25/ΕΚ του 2014.
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Υπάρχουν προτάσεις μας που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο σχετικά. Απαιτούνται
συντονισμένες ενέργειες, αφού τα θέματα σχετίζονται και με άλλα Υπουργεία, τα οποία σήμερα
υπάγονται στον κ. Σταθάκη, προκειμένου να ξεφύγουμε από την αδράνεια των τελευταίων
μηνών. Οι προτάσεις μας συνοψίζονται στα εξής:
1) Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση (βλ. άρθρο 136, παρ. 1 του Ν. 4281/14) αναδρομικής
παράτασης της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του
Ν.3316/05 (αλλά και του Ν. 3669/08) για διάστημα ικανό για την άρτια προετοιμασία όλων
των εμπλεκομένων (ΥΠΥΜΕΔΙ, ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιες υπηρεσίες και μελετητικές
επιχειρήσεις). Κατά την άποψή μας, η ορθολογική προσέγγιση του θέματος επιβάλλει την
έναρξη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (έκδοση προβλεπόμενων Π.Δ.)
και έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν.4281/14.
2) Να συνταχθεί και να ψηφιστεί τροπολογία για την πλήρη αναστολή εφαρμογής του Ν.
4281/14 στις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών (Ν.3316/05) και έργων (Ν.
3669/08), μέχρι την σύνταξη των προβλεπόμενων Π.Δ. για τους Κανονισμούς Ανάθεσης και
Εκτέλεσης και τους Επίσημους Καταλόγους Οικονομικών Φορέων.

Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο, το οποίο καθίσταται ακόμα δυσκολότερο υπό τις συνθήκες
της κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για άμεση συνεργασία και
αναμένουμε να μας ορίσετε ημερομηνία για την πρώτη μας συνάντηση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Γιώργος Κάζος
Πρόεδρος
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Κωνσταντίνος Καλέργης
Α’ Αντιπρόεδρος
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