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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών
κ. Χρ. Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: Αναµενόµενα προβλήµατα κατά την εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την κατάρτιση
καταλόγου µελετητών - εργοληπτών.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 προκειµένου να γίνει
προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έως του ποσού των 20.000,00 € χωρίς
τον ΦΠΑ, οι αρµόδιες υπηρεσίες της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής θα πρέπει, για την
περίπτωση των έργων µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών,
να
δηµοσιεύουν,
κατ΄
έτος,
πρόσκληση
κατάρτισης
καταλόγου
ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες έργων / µελετών. Για την επιλογή του αναδόχου
διενεργείται δηµόσια κλήρωση και η σύµβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο που
αναδεικνύεται µε την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Από την ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία, την οποία ο Σύνδεσµός µας έχει επικροτήσει
ως προάγουσα την διαφάνεια στον χώρο των δηµοσίων έργων, έχουµε εντοπίσει ορισµένα
προβλήµατα που εκτιµάµε ότι θα ανακύψουν κατά την εφαρµογή των προβλέψεων του
άρθρου στην καθηµερινότητα.
Συγκεκριµένα µε δεδοµένο ότι στις µέχρι σήµερα προσκλήσεις εγγραφής στους καταλόγους
των αναθετουσών αρχών προστρέχουν εργολήπτες από όλα τα µέρη της Ελλάδας,
ανεξαρτήτως της γεωγραφίας της έδρας της αναθέτουσας αρχής, εκτιµάµε ότι στην
περίπτωση κληρώσεως εργοληπτών µε έδρα µακριά από τον χώρο εκτέλεσης των έργων
θα παρατηρούνται πολλαπλά φαινόµενα καθυστερήσεων και προστριβών µε τελικό
αποτέλεσµα την µη οµαλή, έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση έργων που συνήθως είναι
επείγοντος χαρακτήρα.
Μία λύση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ σας προτείνει είναι οι εν λόγω κατάλογοι
να καταρτίζονται από εργολήπτες - µελετητές που εδρεύουν εντός των ορίων της
Περιφερειακής Ενότητας κάθε αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να επιτυγχάνεται
αρτιότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των συνθηκών του εκτελούµενου έργου.
Παρακαλούµε για την αντιµετώπιση του θέµατος ώστε οι στόχοι του άρθρου να δικαιωθούν
και στην πράξη.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
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