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ΠΡΟΣ
Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ
ΑΝΑΚ: Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΟΙΝ.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ

ΘΕΜΑ: Προβλέψεις του Ν.4412/2016.
Κύριοι,
µε την ψήφιση και δηµοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4412/2016 - "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών" στις 8 Αυγούστου 2016 εφαρµόζεται στην Ελλάδα ένα ενιαίο
κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση κάθε µορφής δηµόσιας σύµβασης, είτε
πρόκειται για έργο, είτε για µελέτη έργου, είτε για προµήθεια, είτε για υπηρεσία.
Η κατάργηση κάθε ειδικότερης διάταξης που προϋπήρχε του νόµου προβλέπεται στο
άρθρο 377, στην παράγραφο 4 του οποίου σηµειώνεται:
"Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος
ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον τρόπο".
Με δεδοµένα ότι:


ο ΟΛΗΓ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου που ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
και το οποίο λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρεία κοινής ωφέλειας µε σκοπό την
εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.2932/2001, ενώ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας,



εισέρχονται συνεχείς καταγγελίες από Μέλη µας ότι αγνοείτε συστηµατικά τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όταν πρόκειται να αναθέσετε µελέτες, έργα, υπηρεσίες
ή προµήθειες,



ο έλεγχος, βάσει των στοιχείων που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο, που
προσπάθησε να διενεργήσει το αρµόδιο γραφείο καταγγελιών του ΣΑΤΕ, δεν
κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί, καθώς τα διατιθέµενα από εσάς στοιχεία είναι
ελλιπή και αποσπασµατικά,

παρακαλούµε να µας πληροφορήσετε αναλυτικά για τις συµβάσεις µελετών, υπηρεσιών,
προµηθειών και έργων που έχετε αναθέσει από τον Σεπτέµβριο του 2016 µέχρι και σήµερα,
το ύψος του προϋπολογισµού κάθε µίας σύµβασης, τον ανάδοχο και το νοµικό καθεστώς
υπό το οποίο ανατέθηκε κάθε µία σύµβαση καθώς και τους σχετικούς Αριθµούς
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης.
Τα ζητούµενα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο ελέγχου των συνεχόµενων
καταγγελιών µελών µας, βάσει των καταστατικών προβλέψεων του Συνδέσµου µας για
προστασία των συµφερόντων των µελών του, δηλαδή των εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ
εργοληπτικών επιχειρήσεων, αλλά και του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
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