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Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων 

κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 

Θέμα : Επείγουσα συνάντηση για πιεστικά ζητήματα του κατασκευαστικού  

             κλάδου και το νέο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο. 

 

Κύριε Τπουργέ, 

Εν όψει της εξαγγελθείσας από εσάς και τον Πρωθυπουργό κατάρτισης   νέου 

νομοσχεδίου για το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των δημοσίων έργων,  θέλουμε να 

σας αναφέρουμε μερικά καίρια ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον 

κλάδο μας και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, έχουν επισημανθεί με παλαιότερες 

επιστολές μας και τα οποία επιγραμματικά έχουν ως εξής: 

1. Επαναφορά των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού  στα δημόσια έργα που δεν 

εμπίπτουν στην εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, διάταξη απόλυτα συμβατή με το 

κοινοτικό δίκαιο (δηλαδή σε δημόσια έργα προϋπολογισμού κάτω του κατωφλίου 

της εφαρμογής των  κοινοτικών οδηγιών). Η επαναφορά τους κρίνεται αναγκαία, 

αφού η κατάργηση των κατωτάτων ορίων τείνει να εξαφανίσει όλες τις μικρές 

επιχειρήσεις του κλάδου. (Επιστολή μας με αρ.πρ. 2281/05.10.2015) 

2. Αντιμετώπιση της έλλειψης αντικειμένου εργασίας με έμφαση στην δημοπράτηση 

και ανάθεση μικρών και μεσαίων έργων σε όλη τη χώρα για ταχύρυθμη  τόνωση και 

ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας με παράλληλη διάσωση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων του κλάδου στις οποίες απασχολείται σημαντικός αριθμός 

εργαζομένων και  ο πολλαπλασιαστικός δείκτης εξαρτημένων και συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (προμηθευτές, βιομηχανία κλπ) είναι 1 προς 3. (Επιστολή μας με αρ. 

πρ. 2352/15.10.2015) 

3. Αντιμετώπιση του φαινομένου της υποβολής ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 

(αλόγιστες και υπερβολικές εκπτώσεις) κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης 

των έργων, οι οποίες τελικά δεν μειώνουν το συνολικό κόστος των έργων, έχουν 

επισφαλή ποιοτικά αποτελέσματα και επιμηκύνουν την παράδοση των έργων. 

(Επιστολή μας με αρ. πρ. 2603/17.10.2013) 

4. Νομοθετική ρύθμιση για το θέμα της αρνητικής αναθεώρησης, που ανατρέπει το 

δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων έργων. κοπός της αναθεώρησης 

των τιμών των δημοσίων έργων είναι η διατήρηση της αρχικής οικονομικής 

ισορροπίας της σύμβασης καθ΄ολη τη διάρκεια εκτέλεσής της ώστε να 

ανταποκρίνεται στην πραγματική συμβατική βούληση των μερών. (Επιστολή μας με 

αρ. πρ. 1273/04.05.2015) 



5. Περιορισμός  των φορέων ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων και σύσταση 

Επιτροπών Διαγωνισμού με  μόνιμο χαρακτήρα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που 

θα είναι ανεξάρτητες έναντι των αναθετουσών αρχών. Ο πολυκερματισμός των 

φορέων ανάθεσης των έργων σε συνδυασμό με τις ελλείψεις και τις παθογένειες της 

δημόσιας διοίκησης, μόνο αρνητικές συνέπειες για το κόστος και την ποιότητα 

κατασκευής των έργων επιφέρουν. υναφές με αυτό είναι το θέμα της ανάθεσης της 

επίβλεψης των δημοσίων έργων στον ιδιωτικό τομέα με χρήση του μητρώου 

πιστοποιημένων ιδιωτών (Δ/νση Δ15 του ΤΠΤΜΕΔΙ). Είναι αναγκαίο και 

απαραίτητο να διατηρήσει το δημόσιο την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των 

συντελεστών παραγωγής των δημοσίων έργων με συνέπεια τη χρονική και ποιοτική 

αναβάθμιση της εκτέλεσης των έργων, τη μείωση της ανεργίας και την εξασφάλιση 

ικανοποιητικού αποτελέσματος.(Επιστολή μας με αρ. πρ. 843/25.02.2015) 

6. τα πλαίσια αναμόρφωσης του ασφαλιστικού ζητήματος που άπτεται άμεσα της 

επαγγελματικής δραστηριότητας του εργολήπτη δημοσίων έργων,  είναι ζωτικής 

σημασίας η διατήρηση του κλάδου εγγυοδοσίας του ΣΜΕΔΕ, το οποίο  από 

ιδρύσεώς του αποτελούσε τη βασική πηγή λήψης εγγυητικών επιστολών για τη 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών έργων κυρίως για τις ατομικές 

και μικρομεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις. (Επιστολή μας με αρ. 

πρ. 2506/10.11.2015) 

 

Ελπίζουμε, κύριε Τπουργέ, ότι δεν θα αγνοήσετε τις απόψεις της Ένωσής μας που 

διαχρονικά εκπροσωπεί αντιπροσωπευτικά τον ελληνικό εργοληπτικό κλάδο εντός 

της χώρας αλλά και διεθνώς με την συμμετοχή της στις Ευρωπαϊκές Οργανώσεις των 

FIEC & EIC. Γι’ αυτό επιζητούμε να έχουμε το ταχύτερο εφικτό μία συνάντηση μαζί 

σας για να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας και να πληροφορηθούμε επίσημα 

από εσάς για την πορεία κατάρτισης του νέου νόμου για τα δημόσια έργα, οι 

επιπτώσεις του οποίου θα είναι σημαντικές για τον κλάδο μας και την οικονομία της 

χώρας. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

               Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ       ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 


