ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.:29997

ΑΘΗΝΑ, 21 Απριλίου 2016

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
- Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού
κ. Γ. Σταθάκη
- Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
& ∆ικτύων
κ. Χρ. Σπίρτζη

ΘΕΜΑ:

Σχέδιο Νόµου µε θέµα: «Ανάθεση και εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Έργων, Μελετών, Προµήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία I,II,III)».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 29948/4-4-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Συµµετοχή ΣΑΤΕ
στη δηµόσια διαβούλευση επί του σ.ν. µε θέµα: Ανάθεση και Εκτέλεση ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Προµήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (Βιβλία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) –
Γενικές και Ειδικές Παρατηρήσεις».

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
σε συνέχεια της σχετικής επιστολής µε την οποία, καταθέσαµε τις απόψεις και προτάσεις του
Συνδέσµου µας για το εν θέµατι σχέδιο νόµου, έχουµε γίνει αποδέκτες πληροφοριών για
ριζικές µεταβολές επί βασικών άρθρων που περιλαµβάνονταν στο κείµενο που
θέσατε σε δηµόσια διαβούλευση.
Ως ο φορέας που εκπροσωπεί την εργοληπτική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, τα
Μέλη του οποίου θα κληθούν να λειτουργήσουν τις επιχειρηµατικές τους µονάδες σε ένα
περιβάλλον που αιφνιδίως µεταβάλλεται έναντι εκείνου που είχατε προδιαγράψει µε το
κείµενο σχεδίου νόµου που θέσατε σε δηµόσια διαβούλευση, δηλώνουµε την έντονη
ανησυχία µας για τις εξελίξεις αυτές, εάν φυσικά αληθεύουν.
Παράλληλα, δεν έχουµε λάβει αρµοδίως καµία ενηµέρωση σχετικά µε την αποδοχή - πλήρης,
µερική ή µηδενική - των θέσεων και προτάσεων που σας εκφράσαµε µε την σχετική
επιστολή µας και ως εκ τούτου προκύπτει βάσιµη ανάγκη υπεύθυνης ενηµέρωσής µας.
Παρακαλούµε όπως ορίσετε το συντοµότερο δυνατόν συνάντησή σας µε το
Προεδρείο του ΣΑΤΕ προκειµένου να µας πληροφορήσετε για τις εξελίξεις επί του σχεδίου
νόµου ενόψει της- εκ νέου- οριστικοποίησης του κειµένου.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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