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Π Ρ Ο Σ Τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Χρήστο Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: Αίτηµα άµεσης συνάντησης.
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ'αριθ. πρ. 31254/10.5.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ
συνάντησης"

µε θέµα: "Α.Χ.Π. - Αίτηµα

β) Η υπ'αριθ. πρ. 2049/550/31580/3915/31.8.2017 επιστολή των ΣΑΤΕ - ΣΤΕΑΤ ΠΕ∆ΜΕ∆Ε - ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε µε θέµα: "Αίτηµα συνάντησης'"
γ) Η υπ'αριθ. πρ. 2455/31805/13.11.2017 επιστολή των ΣΑΤΕ-ΠΕ∆ΜΕ∆Ε µε θέµα:
"Πρόταση προσθήκης ρύθµισης στο άρθρο 116 του Ν.4412/2016 που αφορά στις ΑΧΠ"
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Με σειρά επιστολών του Συνδέσµου µας, όπως αναδεικνύεται από τα σχετικά, σας έχουµε
επισηµάνει την σπουδαιότητα ορισµένων ζητηµάτων που σήµερα έχουν λάβει τέτοιες
διαστάσεις που η αντιµετώπισή τους καθίσταται περισσότερο από αναγκαία, αφού
επιθυµία όλων µας είναι να συνεχίσουν να υφίστανται ανταγωνιστικές κατασκευαστικές
επιχειρήσεις δηµοσίων έργων στην Χώρα.
Εντελώς συνοπτικά σηµειώνουµε:
(α) την αναγκαιότητα επείγουσας νοµοθετικής σας παρέµβασης για την αντιµετώπιση των ΑΧΠ,
σε έργα προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου, στο πλαίσιο που αναλύεται στην γ)
σχετική επιστολή µας, αλλά και του τρόπου εξέτασης των αιτιολογήσεων στην περίπτωση έργων
προϋπολογισµού άνω του κοινοτικού ορίου,
(β) τις πολλαπλασιαζόµενες αυθαιρεσίες των Αναθετουσών Αρχών µε την επίκληση των
προβλεποµένων, στο άρθρο 75 του Ν.4412/16, περί πρόσθετων ειδικών όρων στις διακηρύξεις
των δηµοπρασιών, χωρίς, όµως, να αιτούνται την απαιτούµενη, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παρ.
7, περ. (β), προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, η οποία και εκδίδεται ύστερα από
την γνώµη του Σ∆Ε/Τµ. Κατ., πρακτική που έχει επιφέρει σηµαντικότατο και αναιτιολόγητο
περιορισµό του ανταγωνισµού κατά τις δηµοπρασίες των δηµοσίων έργων, καθώς και την
µετατροπή της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ σε ένα απλό διεκπεραιωτικό δικαιολογητικό από
ένα ισχυρό πιστοποιητικό οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας και καταλληλότητας των
εργοληπτικών επιχειρήσεων της Χώρας, και
(γ) την ανάγκη αποσαφήνισης ορισµένων προβλέψεων του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος
για το ΜΗΤΕ, όπως αυτές περιγράφονται στο απεσταλµένο από εσάς σχέδιο προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ
για την διατύπωση γνώµης.
Με βάση τα προηγούµενα, και δεδοµένου ότι η παραγωγή των δηµοσίων έργων κινδυνεύει να
απορυθµιστεί πλήρως σας ζητούµε τον προσδιορισµό άµεσης συνάντησής σας µε το
Προεδρείο του Συνδέσµου µας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
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