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Θέμα:

Ενημέρωση για την αναγκαιότητα τροποποίησης της σύνθεσης του Συμβουλίου
Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών – Προγραμματισμός
συνάντησης.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Καταρχάς, εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των καθηκόντων σας και
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο και σημαντικό για τη χώρα έργο σας.
Όπως θα έχετε ενημερωθεί, στο Υπουργείο σας συστήνεται και λειτουργεί Συμβούλιο
Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, το οποίο γνωμοδοτεί, μεταξύ άλλων,
για την αρτιότητα και τη δυνατότητα θεώρησης των μελετών των Ο.Τ.Α. που αφορούν έργα με
προϋπολογισμό >15.000.000 ευρώ.
Δυστυχώς, πέραν κάθε λογικής, στη σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου μετέχει εκπρόσωπος
των εργοληπτικών επιχειρήσεων (προστέθηκε με τη γενική διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4
του ν. 3481/2006, ΦΕΚ 162 Α’), οι οποίες έχουν θέματα ενδιαφέροντός τους στο Συμβούλιο
(π.χ. Α.Π.Ε., συμπληρωματικές συμβάσεις) και δεν προβλέπεται εκπροσώπηση των
μελετητικών επιχειρήσεων. Επισημαίνουμε ότι εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων
προβλέπεται στα αντίστοιχα Τεχνικά Συμβούλια των Υπουργείων, με κυριότερο το Τεχνικό
Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών.
Για το ανωτέρω, επί της ουσίας, σημαντικό θέμα ο ΣΕΓΜ έχει οχλήσει -πολλάκις- τόσο το
Υπουργείο σας, όσο και το αρμόδιο για την τεχνική νομοθεσία Υπουργείο Υποδομών, χωρίς
ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
Θεωρώντας ότι, λόγω και της ειδικότητάς σας, κατανοείτε απολύτως το εν λόγω θέμα,
ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας και την τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.
45942/92 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και
Εσωτερικών «Περί περιορισμού συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 529
Β’), έτσι ώστε να προστεθεί στη σύνθεση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών
Έργων και Θεώρησης Μελετών εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων.
Οφείλουμε, πάντως, να επισημάνουμε ότι μετά την αναδιοργάνωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης) η διαδικασία θεώρησης των μελετών από το Υπουργείο σας βαίνει
συνεχώς μειούμενη, μέχρι μηδενισμού της, καθόσον οι Περιφέρειες, διαθέτουν πλέον
οργανωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες και στελέχωση, με πιστοποιημένη διαχειριστική επάρκεια.
Αντιθέτως, λόγω του σημαντικού περιορισμού της στελέχωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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του Υπουργείου σας, στη διαδικασία θεώρησης των μελετών, σε αρκετές περιπτώσεις,
παρατηρούνται σημαντικότατες καθυστερήσεις με δυσμενέστατες συνέπειες στην ωρίμανση των
έργων και, ιδιαιτέρως, των συγχρηματοδοτούμενων. Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί
πολλάκις, τόσο από μέλη μας όσο και από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
οποίοι αντιμετώπισαν σοβαρούς κινδύνους απώλειας της κοινοτικής συνδρομής. Στο πλαίσιο
αυτό, πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η επανεξέταση της σκοπιμότητας διατήρησης του
Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών.
Τέλος, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό συνάντησής μας, προκειμένου να
συζητήσουμε και να σας διατυπώσουμε τις απόψεις του ΣΕΓΜ για διάφορα θέματα/προβλήματα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επάρκεια τεχνικής στελέχωσης, παρεκκλίσεις και παρατυπίες στην
ανάθεση συμβάσεων, σημαντικές καθυστερήσεις διαδικασιών και πληρωμών, κ.ά.).
Ευχόμενοι την άμεση ανταπόκρισή σας, διατελούμε στη διάθεσή σας.
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