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ΘΕΜΑ: Σημαντική επισήμανση επί του σχεδίου νόμου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σχετικώς με το ανωτέρω σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης, το οποίο δημοσιοποιήθηκε
και τέθηκε σε διαβούλευση, σας επισημαίνουμε το κάτωθι σημαντικό θέμα και ζητούμε την
ενασχόλησή σας και τη σχετική συμπλήρωση του σχεδίου νόμου πριν την κατάθεσή του στο
Κοινοβούλιο προς ψήφιση:
Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία των εταιρειών – μελών μας από τη συμμετοχή στην υλοποίηση
συμβάσεων παραχώρησης τεχνικών έργων και υποδομών, προκύπτει επιτακτική ανάγκη κατοχύρωσης
του ρόλου των μελετητικών γραφείων και καθορισμού των υποχρεώσεων, των ευθυνών, αλλά και των
δικαιωμάτων αυτών.
Δυστυχώς, είναι πολλές οι περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης έργων, μεταξύ των οποίων και
υλοποιούμενες ως Σ.Δ.Ι.Τ., στις οποίες τα μελετητικά γραφεία αντιμετώπισαν ή/και αντιμετωπίζουν
προβλήματα είτε διότι «χρησιμοποιήθηκαν» για την τυπική κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής
στον διαγωνισμό και, εν συνεχεία, υπήρξε υπαναχώρηση ή αθέτηση της συμφωνίας για την εκπόνηση
των μελετών από πλευράς Παραχωρησιούχου, είτε γιατί «αναγκάζονται», ιδίως στα τελευταία έτη της
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, να εκπονούν τις μελέτες του έργου και συνεχείς τροποποιήσεις
αυτών με οικονομικά ανταλλάγματα που εκμηδενίζουν τις όποιες προσδοκίες κέρδους.
Για την εξάλειψη των συχνών φαινομένων αυτών, και δεδομένου ότι στο άρθρο 38, παρ.5β, του
σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι στα συμβατικά τεύχη θα περιλαμβάνονται και οι «συμβάσεις που
συνάπτει ο Παραχωρησιούχος με τους υπεργολάβους του, όπως οι συμβάσεις μελέτης...» , κρίνουμε
απαραίτητη την προσθήκη σχετικής διάταξης στο άρθρο 52 του σχεδίου νόμου περί Υπεργολαβίας, ως
εξής:

«Σε όλες τις περιπτώσεις ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων, στις οποίες
αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης μελετών πάσης φύσεως, οι μελέτες αυτές
εκπονούνται και υπογράφονται νομίμως από μελετητικές επιχειρήσεις που πληρούν τις τυπικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκπόνησης μελετών δημόσιων
έργων. Στις περιπτώσεις αυτές, στην προκήρυξη του διαγωνισμού ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα των μελετητικών επιχειρήσεων, βάσει των προβλεπόμενων προς εκπόνηση μελετών της
σύμβασης παραχώρησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και δεσμευτικές δηλώσεις
συνεργασίας που πρέπει να υποβληθούν με τον φάκελο συμμετοχής. Η αντικατάσταση της δηλωθείσας
στον φάκελο συμμετοχής μελετητικής επιχείρησης πραγματοποιείται μόνο με ρητή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντος Φορέα, κατόπιν αξιολόγησης των λόγων αντικατάστασης, σε
συνδυασμό με τις έγγραφες απόψεις του Παραχωρησιούχου και της μελετητικής επιχείρησης. Με
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που
αφορούν τον καθορισμό της αμοιβής των μελετών και τον τρόπο καταβολής αυτής στη μελετητική
επιχείρηση.».
Μέλος & Εκπρόσωπος:
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Ευελπιστώντας στην κατανόηση και στην αποδοχή του ανωτέρω εύλογου αιτήματός μας,
διατελούμε στη διάθεσή σας.
Τέλος, δοθείσης της ευκαιρίας, οφείλουμε να επαναλάβουμε το αίτημα συνάντησής μας, η οποία για
να έχει νόημα και ουσία, πλέον, πρέπει να διενεργηθεί πριν την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για το
δημοσιοποιηθέν σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ήτοι
πριν τις 28/3/2016.
Μετά τιμής
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