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Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
 
Αριθ. Πρωτ. 2434/734/1016/25150/3052    ΑΘΗΝΑ, 6 Σεπτεµβρίου 2012 
 
 
       Π Ρ Ο Σ 
       Αναπληρωτή Υπουργό  
       Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  
       Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
       κ. Σταύρο Καλογιάννη 
 
      ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 
       κ. Στράτο Σιµόπουλο 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Στελέχωση τριµελών επιτροπών της παρ. 1 του άρθρ. 186 του ν. 
4070/2012. 
 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Με το άρθρο 186 παρ. 1 του ν. 4070/2012 θεσπίσθηκε η υποχρεωτική παραλαβή όλων 

των αφανών εργασιών από τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, η σύνταξη σχετικού 

πρωτοκόλλου, η υπογραφή του πρωτοκόλλου από όλα τα µέλη της τριµελούς επιτροπής, 

τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο καθώς και η πληρωµή των αφανών εργασιών µόνο υπό 

την προϋπόθεση της τήρησης της ανωτέρω διαδικασίας, ακόµη και για τα υφιστάµενα 

έργα. 

 

Η κατά τα άνω υποχρεωτική παραλαβή των αφανών εργασιών από τριµελή επιτροπή σε 

όλα τα έργα, ανεξαρτήτως της στελέχωσης των κατά περίπτωση υπηρεσιών, έχει 

δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα, ειδικά σε Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες δεν 

διαθέτουν επαρκή στελέχωση. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατη η συγκρότηση των 

τριµελών επιτροπών, µε αποτέλεσµα να µην παραλαµβάνονται οι αφανείς εργασίες και να 

καθυστερεί η υλοποίηση των έργων και η εξόφληση των επιµέρους λογαριασµών. 

 

Θεωρούµε ότι για την αντιµετώπιση του ανωτέρω προβλήµατος, που ανακύπτει µε 

ιδιαίτερη οξύτητα σε υποστελεχωµένες Περιφερειακές Υπηρεσίες ή Ο.Τ.Α. που εκτελούν 

µικρού προϋπολογισµού, κατά βάση, έργα, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα 

συµµετοχής στις εν λόγω επιτροπές του Επιβλέποντα και του Προϊσταµένου της Τεχνικής 



 2

Υπηρεσίας, εφόσον η συγκρότησή τους είναι αδύνατη βάσει του υπάρχοντος υπηρεσιακού 

τεχνικού προσωπικού ή/και του φόρτου εργασίας αυτού. Η ρύθµιση αυτή, µπορεί, κατά 

την άποψή µας, να γίνει και δι’ εγκυκλίου, εφόσον η παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 

4070/2012 δεν αποκλείει αυτή τη δυνατότητα. 

 

Πιστεύουµε ότι η υιοθέτηση της πρότασής µας θα διευκολύνει σηµαντικά την εύρυθµη και 

εµπρόθεσµη εκτέλεση πολλών µικρών έργων στην Περιφέρεια, τα οποία σήµερα έχουν 

«βαλτώσει» λόγω των εγγενών προβληµάτων υποστελέχωσης που έχουν οι υπηρεσίες 

που επιβλέπουν την εκτέλεσή τους. 
 

Mε τιµή, 
 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 


