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Γ. Πατούλης: «Απαιτείται µία ριζική µεταρρύθµιση που θα διευκολύνει την ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη απορρόφηση των διαθέσιµων κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους 
∆ήµους. ∆εν θα επιτρέψουµε να χάσουν οι τοπικές κοινωνίες το τρένο της ανάπτυξης». 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης και αντιπροσωπεία της Ένωσης πραγµατοποίησαν 
συνάντηση εργασίας µε τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Χ. Σπίρτζη. 

 Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και 
Υποδοµών βρέθηκαν οι προτάσεις από την πλευρά της ΚΕ∆Ε για τροποποίηση 
συγκεκριµένων διατάξεων του νόµου του Ν.4412/2016 που αφορούν στις ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών, µε στόχο τις ταχύτερες διαδικασίες 
στην ανάθεση και εκτέλεση έργων.  

  

Στη συνάντηση µετείχαν ο Γ. Γραµµατέας της ΚΕ∆Ε Γ. Μουράτογλου, ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ 
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης Ε. Λαµπάκης,  τα µέλη του 
∆Σ της Ένωσης ∆.Μπίρµπας-∆ήµαρχος Αιγάλεω, Αλ. Καστρινός-∆ήµαρχος Πηνειού και 
 ∆.Τσιαντής-∆ήµαρχος Λίµνης Πλαστήρα. 

Ο υπουργός ενηµέρωσε τον Πρόεδρο και τα µέλη της ΚΕ∆Ε για σειρά διορθωτικών 
παρεµβάσεων που έγιναν σε κάποιες διατάξεις του νόµου οι οποίες, όπως ανέφερε, αναµένεται 
να ψηφιστούν στο προσεχές διάστηµα. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε υπογράµµισε ότι οι τροποποιήσεις είναι σε θετική 
κατεύθυνση, ωστόσο εστίασε στην ανάγκη νοµοθετικών παρεµβάσεων από τα συναρµόδια 
υπουργεία, µε στόχο την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απορρόφηση των διαθέσιµων 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους ∆ήµους. Επιπρόσθετα επισήµανε ότι το σοβαρό ζήτηµα της 
έλλειψης προσωπικού αλλά και τις ελλιπούς κατάρτισης τους κυρίως στους µικρούς ορεινούς 
και νησιωτικούς ∆ήµους, δυσχεραίνει την προσπάθεια των ΟΤΑ να λειτουργήσουν 
αποτελεσµατικά.  

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις που ανακοίνωσε ο κ. Σπίρτζης συνοψίζονται στις εξής: 

1. Τροποποιείται παράγραφος του άρθρου 118 περί απευθείας αναθέσεων από ορεινούς 
και νησιωτικούς ∆ήµους. Ειδικότερα θα προβλέπεται πως σε περίπτωση που δεν 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 3 υποψηφίους αναδόχους να ενταχθούν στο µητρώο, ο 
∆ήµος θα µπορεί να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς να προηγηθεί η 
διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 



2. Τροποποιούνται άρθρα προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα σε ∆ήµους να συνάψουν 
προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς της γενικής κυβέρνησης, για την υλοποίηση 
δηµόσιων έργων. 

3. Όπως ενηµέρωσε ο υπουργός, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εσωτερικών 
δροµολογείται η τροποποίηση άρθρου του Καλλικράτη περί προγραµµατικών 
συµβάσεων, µε στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας των ∆ήµων µε 
λοιπούς φορείς για την εκτέλεση έργων. 

  

Κοινές Επιτροπές για ταχύτερη εκτέλεση έργων και καταγραφή της υποστελέχωσης των 
∆ήµων  

Κατά τη συνάντηση συµφωνήθηκε από τις δύο πλευρές η συγκρότηση επιτροπής µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων της ΚΕ∆Ε και των υπουργείων Υποδοµών και ∆ικαιοσύνης µε 
αντικείµενο τη σύνταξη δύο πρότυπων προγραµµατικών συµβάσεων, οι οποίες θα περάσουν 
από τον έλεγχο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ( ΕΑΑ∆ΗΣΥ) και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχος είναι να αποφευχθεί η καθυστέρηση υλοποίησης δηµοσίων 
συµβάσεων, εφόσον τηρούνται επακριβώς τα πρότυπα των συµβάσεων. 

Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η συγκρότηση και δεύτερης επιτροπής µε τη συµµετοχή 
εκπροσώπων της ΚΕ∆Ε και του υπουργείου Υποδοµών µε αντικείµενο την καταγραφή των 
αναγκών στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των ∆ήµων και τις προοπτικές διαδηµοτικών 
συνεργασιών, στη βάση µιας µητροπολιτικής διακυβέρνησης. 

Παράλληλα ο κ. Σπίρτζης δεσµεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις της ΚΕ∆Ε που σχετίζονται µε 
τη συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισµού αλλά και λειτουργίας του Μητρώου. 

Εκπαιδευτικά Σεµινάρια για το τεχνικό προσωπικό των ∆ήµων  

Κατά τη συζήτηση ο κ. Πατούλης εστίασε στην ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
τεχνικού προσωπικού των ∆ήµων µε στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών που 
απαιτούνται για την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση των έργων. 

Με βάση αυτή την επισήµανση του κ. Πατούλη συµφωνήθηκε από τις δύο πλευρές η 
συνεργασία της ΚΕ∆Ε µε το υπουργείο Υποδοµών προκειµένου να ξεκινήσουν άµεσα 
εκπαιδευτικά σεµινάρια από στελέχη του υπουργείου στο τεχνικό προσωπικό των ∆ήµων. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε επικαλούµενος τις παθογένειες στη λειτουργία των ∆ήµων οι οποίες, 
όπως ανέφερε, υποσκάπτουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας,  υπογράµµισε την ανάγκη 
µιας ριζικής µεταρρύθµισης που θα δίνει τη δυνατότητα στους ∆ήµους να αποφασίζουν οι ίδιοι 
για κρίσιµα ζητήµατα όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, θα άρουν και πληθώρα 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και θα συµβάλλουν στην αύξηση του βαθµού της 
απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων.   

« Θέλουµε διαφάνεια στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων αλλά όχι εις βάρος της ταχύτητας 
και της ευελιξίας. Ο διάλογος θα συνεχιστεί µε στόχο να µην χάνεται πλέον ούτε ένα ευρώ 
από τα κονδύλια που προορίζονται για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.  


