Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321
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Π Ρ Ο Σ Τον
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
κ. Γεώργιο Σουφλιά
Χαρ. Τρικούπη 182
ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: 1)
2)

ΘΕΜΑ:
Συνηµ.:

Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλο
Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Γεώργιο Τρυφωνίδη
Χαρ. Τρικούπη 182
ΑΘΗΝΑ

Εκκρεµότητες θεσµικού πλαισίου δηµοσίων έργων.
Έγγραφο Σ.Ε.Ε.Ο. µε αρ. πρωτ. 304/94/45/15565/390/11.1.2005
προς κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια του διαλόγου που καθιερώσατε µε τις εργοληπτικές οργανώσεις της
χώρας, η Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων σας υπέβαλε
µε το συνηµµένο έγγραφό της προτάσεις που αφορούσαν την τροποποίηση του
ισχύοντος θεσµικού πλαισίου των δηµοσίων έργων, οι οποίες αποσκοπούσαν στη
βελτίωση της λειτουργικότητας και της νοµοτεχνικής του αρτιότητας και
αναµέναµε τη θεσµοθέτηση της συµµετοχής µας τόσο στα τεχνικά συµβούλια
όσο και στις επιτροπές για την επανεξέταση των ενιαίων τιµολογίων και των
πρότυπων τευχών διακηρύξεων. Παρά το γεγονός ότι είχαµε λάβει την υπόσχεση
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ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές θα υλοποιούνταν µε έκδοση
Υπουργικών Αποφάσεων ή ως τροπολογίες στο υπό ψήφιση κατά το χρόνο της
υποβολής τους νόµο περί µελετών, διαπιστώσαµε ότι µόνο η πρόταση για τις
διαδικαστικές προϋποθέσεις εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη – κατασκευή»
εντάχθηκε στο Ν. 3616/2004, οι δε λοιπές εξακολουθούν να παραµένουν σε
εκκρεµότητα.
Με το παρόν σας επανυποβάλλουµε το έγγραφο της Σ.Ε.Ε.Ο. µε αρ. πρωτ.
304/94/45/15565/390/11.1.2005, στο οποίο περιλαµβάνονται οι προαναφερθείσες
κοινές προτάσεις όλων των εργοληπτικών οργανώσεων και παρακαλούµε όπως
τις επανεξετάσετε προς το σκοπό της νοµοθετικής τους υλοποίησης.
Περαιτέρω, οι εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας επιθυµούν να διατηρηθεί
ανοικτή η γραµµή επικοινωνίας µε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και, ει
δυνατόν, ο διάλογος να διεξάγεται σε πιο συχνή και στενή βάση, διότι τα µείζονα
προβλήµατα του κατασκευαστικού τοµέα της οικονοµίας, που πλέον έχουν
αρχίσει να διαφαίνονται κατά τρόπο έντονο και ανησυχητικό, µπορούν να
αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µόνο µε την ειλικρινή και στενή συνεργασία
µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των θεσµικών εκπροσώπων του εργοληπτικού
δυναµικού της χώρας.
Με τιµή,
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
της ΠΕΣΕ∆Ε

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
του ΣΑΤΕ
του ΣΤΕΑΤ
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