ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καρνεάδου 23, 106 75 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax. 210 6444 685

segm@segm.gr, www.segm.gr
Προς:

τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Νίκο Χριστοδουλάκη
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 46/15

Θέμα:

Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05.

Σχετ.:

(α) Η αρ. Πρωτ. ΓΕ 17/2.3.2015 επιστολή μας
(β) Η αρ. Πρωτ. ΓΕ 39/20.7.2015 επιστολή μας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Κατόπιν της ανωτέρω (α) επιστολής μας, και αντίστοιχης ενημέρωσης από τις υπηρεσίες σας και
άλλους φορείς, το Υπουργείο σας προέβη με την υπ’ αριθ. 22015/406 (ΦΕΚ Β’/330/10-3-2015) Απόφαση,
στην επιβεβλημένη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις μελετών
και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05, ορίζοντας νέα ημερομηνία την 1η/7/2015 για όλους τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης.
Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων τροποποιήσεων και
συμπληρώσεων στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές
απαιτήσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών των συμβάσεων του Ν. 3316/05, με αποτέλεσμα από
1/7/2015 να υπάρχει πλήρης αδυναμία προκήρυξης μελετών.
Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, είναι αναγκαία η άμεση έκδοση Απόφασης για την εκ νέου μετάθεση της
ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν.3316/05 για διάστημα ικανό για την
άρτια προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες και
ιδιωτικές επιχειρήσεις). Σχετικό αίτημα έχουμε αποστείλει από τον Ιούλιο με τη (β) σχετική επιστολή μας.
Περαιτέρω, ενόψει και της κατάστρωσης του νέου προγράμματος μεταρρυθμίσεων της χώρας μας,
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ολοκλήρωση και η καθολική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες
συμβάσεις συνιστά μία σημαντικότατη, αναγκαία και ουσιαστική μεταρρύθμιση για την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την εξυπηρέτηση των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Για την
επίτευξη των στόχων αυτών, το ΕΣΗΔΗΣ πρέπει να συμπληρωθεί με ένα υποσύστημα ελέγχου και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, σε σχέση με τους δείκτες που υποκρύπτουν
διαφθορά, όπως αυτοί αναφέρονται στην πρόσφατη Κατευθυντήρια Οδηγία 9/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά
με την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών.
Ο Σύνδεσμός μας είναι στη διάθεσή σας για άμεση συνεργασία τόσο για το ανωτέρω θέμα του
ΕΣΗΔΗΣ, όσο -κυρίως- για την κατάστρωση και τον προγραμματισμό μέτρων εξυγίανσης, ανάκαμψης,
αναβάθμισης και ανάπτυξης του πληγέντος κλάδου των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Είμαστε στη διάθεσή σας και θα χαιρόμαστε ιδιαίτερα αν είχαμε συνάντηση μαζί σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
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