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Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020 

Αριθ.Πρωτ.411 

Προς 

Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο   

 

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Τοπική και Περιφερειακή 

αυτοδιοίκηση 

 

Κύριε Υπουργέ, 

            Ιδιαίτερη ικανοποίηση μας προκάλεσαν οι ανακοινώσεις  σας  για το  νέο 

Πρόγραμμα του Υπουργείου που θα χρηματοδοτεί την Τοπική και Περιφερειακή    

αυτοδιοίκηση.  

             Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα  θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών,  στην ανάπτυξη των υποδομών και της οικονομίας της 

χώρας και θα προσφέρει αντικείμενο εργασίας  στα μέλη της Ένωσής μας.  

          Η ΠΕΔΜΕΔΕ, με την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και στις αντίστοιχες Επιτροπές της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής 

Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, (F.I.E.C.), ως η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική 

Οργάνωση μέλος αυτής, καθώς και από τη συμμετοχή της σε  παρόμοια προγράμματα 

που λειτουργούν σε αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, αντιλαμβανόμενη την 

πρόκληση και τον όγκο του αντικειμένου εργασίας που θα προκύψει,  επισημαίνει πως 

είναι προς το Δημόσιο συμφέρον η υλοποίηση των Έργων αυτών  «σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και μόνο». 

            Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί  το φαινόμενο η προκήρυξη κατασκευής  

Έργων να υλοποιείται από τους φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης  «σύμφωνα με τις 

διατάξεις  περί προμηθειών Δημοσίου», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα  εξής: 

               Παρότι στο άρθρο 2 Ν. 4412/2016, «Περί δημοσίων συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», που αποτελεί την προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  αναφέρονται με απόλυτη σαφήνεια οι ορισμοί του 

«¨Εργου» και  της «Προμήθειας», εν τούτοις  οι Δήμοι, παραβιάζοντας τις σχετικές 

διατάξεις,  καλούν οιονδήποτε οικονομικό φορέα-επιχειρηματία  στην κατασκευή των 

Δημοσίων Έργων αρμοδιότητάς τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

πολιτών και την άρτια κατασκευή των Έργων. 
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              Όμως τα εχέγγυα για την έντεχνη εκτέλεση των Έργων   μόνο οι 

πιστοποιημένες προς τούτο από την Πολιτεία  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις μπορούν να  

προσφέρουν, αφού διαθέτουν την απαραίτητη  επιστημονική γνώση,  εμπειρία και 

επάρκεια  που  είναι απολύτως απαραίτητες  για την  ποιότητα και  την ασφάλεια των 

Έργων. 

        Διατυπώνουμε αυτές τις επισημάνσεις, κύριε Υπουργέ, θεωρώντας ότι 

προσφέρουμε σημαντική βοήθεια στο Υπουργείο και στην ευόδωση των στόχων του,   

αναμένοντας  να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, Δήμους -Περιφέρειες, για  την άμεση, ορθή και δημιουργική αξιοποίηση των 

αναπτυξιακών κονδυλίων  σύμφωνα με την κείμενη  Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

             Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και τεχνική  βοήθεια.  

  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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