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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων
κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη
ΚΟΙΝ.: Πολιτικά Κόµµατα
- Ν.∆.
- ΣΥΡΙΖΑ
- ΠαΣοΚ
- Ανεξάρτητοι Έλληνες
- ∆ηµοκρατική Αριστερά
- ΚΚΕ

ΘΕΜΑ: Άρθρο 89 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου µε τίτλο: "Ρυθµίσεις θεµάτων
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων."
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. 28228/11-12-2014 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε
θέµα: "Απαράδεκτη τροπολογία - προσθήκη σε υπό ψήφιση νοµοσχέδιο του
Υπουργείου ΥΜΕ∆Ι"

Κύριε Υπουργέ,

µε τη σχετική επιστολή µας:
- διαµαρτυρηθήκαµε εντονότατα για την εισαγωγή της υπ' αριθµ. 2095/54 11.12.2014
τροπολογίας προσθήκης στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο του Υπουργείου σας µε τίτλο :
"Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων" σύµφωνα µε την
οποία παρά το γεγονός ότι το σύστηµα µελετοκατασκευή έχει περιοριστεί σε συγκεκριµένες
κατηγορίες εργασιών αυστηρά προσδιοριζόµενες ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2013 µε την
Υ.Α.∆17γ/256/7/ΦΝ437.5/11.9.2013 επαναφέρετε σε ισχύ "παλαιές αµαρτίες" αφού µε
την εν θέµατι τροπολογία επιτρέπετε σε όσες αποφάσεις έγκρισης δηµοπράτησης έργων µε
το σύστηµα µελέτη κατασκευή έχουν εγκριθεί προ της 11.9.2013 να επανέλθουν σε ισχύ
παρά το γεγονός ότι αυτές αφορούν κατηγορίες εργασιών που ήδη από τον
Σεπτέµβριο του 2013 έχει κριθεί ότι ∆ΕΝ πρέπει να δηµοπρατούνται µε το σύστηµα
µελέτη κατασκευή διότι δεν υφίστανται κανένα σχετικό νοµικό ή τεχνικό τεκµήριο που να
υποστηρίζει τις εν λόγω δηµοπρασίες.
- σας επαναλαµβάναµε τις θέσεις του Συνδέσµου µας, ο οποίος πρωτοστάτησε στον
περιορισµό του συστήµατος της µελετοκατασκευής και σας εκφράσαµε για άλλη µία φορά
την εκτίµηση ότι µε την εν θέµατι τροπολογία θα αναβιώσετε αµαρτίες του
παρελθόντος που µε πολύ κόπο είχαν τεθεί στο περιθώριο, ενώ
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- σηµειώναµε ότι ενώ δεν είµαστε αντίθετοι στην δηµοπράτηση έργων µε το σύστηµα µελέτη
κατασκευή, στα οποία απαιτούνται ειδικοί µέθοδοι υποθαλάσσιας κατασκευής λόγω µεγάλων
βαθών (π.χ. Υποθαλάσσιος Αίγινας) ωστόσο δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε καµία
περίπτωση στην γενικευµένη επαναφορά του συστήµατος όπου π.χ. αναπλάσεις πλατειών να
θεωρούνται εξειδικευµένα έργα.

Προς στιγµήν, και διαβάζοντας:

- το Σ/Ν µετά την ψήφιση των άρθρων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως αναρτήθηκε στις
12/12/2014 στον ιστότοπο της Βουλής,
- τις δηλώσεις σας σχετικά µε το ότι η εν λόγω τροπολογία - προσθήκη αφορά ΜΟΝΟ το
έργο Υποθαλάσσιος Αγωγός Αίγινας (επισυνάπτουµε το σχετικό απόσπασµα των πρακτικών)
- τις ανακοινώσεις του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι συναινεί στην
τροπολογία προσθήκη, ΕΦΟΣΟΝ αυτή αφορά το έργο της Υποθαλάσσιος Αγωγός Αίγινας
(επισυνάπτουµε την σχετική ανακοίνωση),

εκτιµήσαµε ότι είτε διαµορφώσατε αναλόγως την υπόψη τροπολογία - προσθήκη είτε την
αποσύρατε ώστε να την διαµορφώσετε αναλόγως.

∆υστυχώς από την δακτυλογραφηµένη έκδοση του νοµοσχεδίου που αναρτήθηκε στις
16/12/2014 στον ιστότοπο της Βουλής διαπιστώσαµε ότι καµία µεταβολή ή απόσυρση δεν
επήλθε στο κείµενο της τροπολογίας - προσθήκης και κατά συνέπεια όλες οι ανωτέρω
αιτιάσεις µας και καταγγελίες ισχύουν στο ακέραιο.

Με δεδοµένη την ψήφιση της τροπολογίας και δεδοµένες τις δηλώσεις σας ότι αυτή αφορά
ΜΟΝΟ το έργο Υποθαλάσσιος Αγωγός Αίγινας, σας ζητούµε είτε µε νεότερη νοµοθετική
σας παρέµβαση είτε µε άλλη θεσµικής φύσης πρωτοβουλία να προστατέψετε την
νοµιµότητα και το δίκαιο και να ΜΗΝ επιτρέψετε την δηµοπράτηση άλλης
µελετοκατασκευής που πληροί τα χαρακτηριστικά του άρθρου 89 του εν θέµατι
νοµοσχεδίου.

Γνωρίζοντας ότι θα τιµήσετε την προφορική δέσµευσή σας προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο
εκτιµούµε ότι θα ικανοποιήσετε το καθ΄ όλα δίκαιο αίτηµά µας.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.1: Απόσπασµα πρακτικών της συνεδρίασης της Ολοµέλειας της 11.11.2014
Συν.2: Ανακοίνωση Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
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