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Αθήνα, 13  Μαΐου 2020 

Αριθ.Πρωτ.942              

Προς 

Τον Υπουργό Επικρατείας, κ.  Γεώργιο Γεραπετρίτη 

 

Κοινοποίηση : 

Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Άκη Σκέρτσο 
 

 

 

Θέμα : «Σύσταση, συγκρότηση & λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής  

  Δημοσίων Συμβάσεων» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

      Ενημερωθήκαμε για την  Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου,  που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 91 Α/2020  με τίτλο  «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της  

Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων».  

    Στο άρθρο 5 της ως άνω Πράξεως, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι : 

α) η Επιτροπή μπορεί να συνιστά ή να εισηγείται τη σύσταση Ομάδων Εργασίας  

β) στην Επιτροπή δύνανται να καλούνται και να συμμετέχουν στελέχη του Ιδιωτικού 

Τομέα καθώς και Εμπειρογνώμονες 

γ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή μπορεί να διαβουλεύεται με 

εκπροσώπους Διεθνών Οργανισμών και Συλλογικών Φορέων. 

     Θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντική τη διεκπεραίωση του έργου της Επιτροπής αυτής 

για την θέσπιση ενός νέου υγιούς θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

      Η  ΠΕΔΜΕΔΕ, που εκπροσωπεί  σε πανελλήνιο επίπεδο τις ατομικές 

Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις και τις Τεχνικές Εταιρείες όλων των τάξεων είναι η 

μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί τον Κλάδο και τη 

Χώρα μας διεθνώς, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής 

Βιομηχανίας (Fédération de l’ Industrie Européenne de la Construction – F.I.E.C.),  

κοινωνικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος των Ευρωπαίων Διεθνών 

Κατασκευαστών (European International Contractors – E.I.C), και μέλος της EDA 

(European Demolition Association). 

       Ως εκ τούτου διαθέτει σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία καθώς συμμετέχει σε 

Επιτροπές της Ε.Ε., διαβουλεύεται με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους  και συμβάλλει 

στη διαμόρφωση των προτάσεων και της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Κύριε Υπουργέ, 

      Είναι μεγάλη ευκαιρία να τεθούν οι ορθές βάσεις για την εκλογικευμένη 

ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών, που αφορούν στις Δημόσιες Συμβάσεις, στην 

ελληνική νομοθεσία και αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή 

και των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων.  

    Η ΠΕΔΜΕΔΕ λοιπόν θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τις γνώσεις της, την 

εμπειρία της καθώς και τις σχέσεις της με τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, 

θεωρώντας ότι  η προσφορά αυτή μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την Κυβερνητική 

Επιτροπή και να συνεισφέρει τα μέγιστα στη διαμόρφωση του πλαισίου που διέπει 

τον Ελληνικό Κατασκευαστικό κλάδο. 

      

Με εκτίμηση, 

          Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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