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Τους Υπεύθυνους του Τοµέα ∆ηµοσίων
Έργων Πολιτικών Κοµµάτων της Βουλής
ΘΕΜΑ:

«Κοινοποίηση Προτάσεων ΣΑΤΕ»

Ο Σύνδεσµός µας, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, εκπροσωπεί, έχοντας ως ενεργά µέλη του, τη
συντριπτική πλειοψηφία των Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών αλλά και πολλές άλλες τεχνικές
εταιρείες, διαφορετικής νοµικής µορφής (ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ). Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν
κυριολεκτικά καταρρεύσει κάτω από τις τραγικότερες συνθήκες, που έχει ζήσει πότε ο
κατασκευαστικός κλάδος της Χώρας. Ανύπαρκτες ∆ηµόσιες Επενδύσεις, τραγική καθυστέρηση του
∆ηµοσίου στην εξόφληση των κατασκευαζόµενων έργων, σχεδόν στάση πληρωµών από τους
Ο.Τ.Α.,
ανύπαρκτη
οικοδοµική
δραστηριότητα,
ανύπαρκτη
ρευστότητα,
ανύπαρκτη
χρηµατοδότηση από τις Τράπεζες, δυσβάσταχτα χρέη, δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη κλπ., κλπ.
Είναι κρίµα ένας κλάδος που πάντα στήριξε την ανάπτυξη της χώρας να αφήνεται στην τύχη του
και να οδηγείται στην πλήρη απαξίωση και εξαθλίωσή του, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για την
ανεργία και την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας.
Μέσα λοιπόν στο δυσµενές αυτό τοπίο, έρχεται, µε πολύµηνη καθυστέρηση, το νέο νοµοσχέδιο
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»», που υπέβαλε σε δηµόσια διαβούλευση το ΥΠΟΜΕ∆Ι, το οποίο αντί να
επιλύει σειρά χρόνιων προβληµάτων που έχουν σωρευθεί στους τοµείς µελέτης και κατασκευής
δηµοσίων έργων, δίνει το οριστικό χτύπηµα στον κλάδο µας αφού:
• Κανένα από τα κρίσιµα ζητήµατα που µαστίζουν τον τοµέα των δηµοσίων έργων στη χώρα
µας, δεν έχει εντοπιστεί και απαντηθεί.
• ∆εν έχει γίνει κατανοητή η ανάγκη των άµεσων παρεµβάσεων, ώστε να αντιµετωπιστούν
προβλήµατα, τα οποία σωρεύονται στον τοµέα επί σειρά ετών.
• ∆εν έχουν προωθηθεί αρκούντως οι ρυθµίσεις περί της διαφάνειας
Το πλέον ανησυχητικό – και οµολογουµένως µη αναµενόµενο – είναι ότι µε το σχέδιο νόµου
εισάγονται εντελώς απαράδεκτες τροποποιήσεις στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής των
δηµόσιων έργων, οι οποίες αυξάνουν την γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, την
αναποτελεσµατικότητα της διοίκησης και οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην ενίσχυση, αντί
για καταπολέµηση, της διαφθοράς και του «µαύρου χρήµατος» (π.χ. Επανέλεγχος οριστικά
Εγκεκριµένων Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Απόσβεση δικαιωµάτων Αναδόχου µετά παρέλευση
µηνός, ∆υνατότητα µεταγενέστερης διόρθωσης ρητώς εγκεκριµένων λογαριασµών, Αυτοδίκαιη
απόρριψη ΑΠΕ, κ.α.) ενώ στις καλένδες παραπέµπονται τα θέµατα των σύγχρονων αναλυτικών
τιµολογίων και προδιαγραφόµενων εργασιών, της Αναβάθµισης - Εκσυγχρονισµού –
Ενδυνάµωσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, της ∆ικαιοσύνης και της ∆ιαφάνειας στις
Εγγυητικές Επιστολές, του εκσυγχρονισµού – απλοποίησης – διαφάνειας στο Μ.Ε.Ε.Π. και στο
ΜΗΚΙΕ.
Ολοκληρωµένες τις παρατήσεις και τις προτάσεις του Συνδέσµου µας, όπως έχουν υποβληθεί
στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΜΕ∆Ι, σας τις αποστέλλουµε συνηµµένα, ενώ δηλώνουµε ότι
είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση επί αυτών.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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Συν.: Το υπ΄αριθµ. 22916/03-03-2011 έγγραφο του ΣΑΤΕ και οι συνηµµένες σε αυτό «Προτάσεις και
Παρατηρήσεις του ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόµου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»».
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