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Θέμα : Σχόλια επί των προσχεδίων των Υπουργικών Αποφάσεων για την
εφαρμογή του άρθρου 136
Κύριε Υπουργέ,
Αποτελούσε πάγια αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ, η θέσπιση της δυνατότητας
Ιδιωτικής Επίβλεψης σε εκτέλεση Δημοσίων Έργων, με στόχο την ταχύτερη και
πληρέστερη ολοκλήρωση των Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και την επικούρηση στην
υποστελεχωμένη Δημόσια διοίκηση. Δυστυχώς παρά τον αρχικό ενθουσιασμό μας για
τη νομοθετική σας πρωτοβουλία, η τελική διατύπωση του νέου άρθρου 136, του νόμου
4412/2016, απείχε πάρα πολύ από την ουσία της πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ και από τον
τρόπο που η Ιδιωτική Επίβλεψη θεσμοθετείται και εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Κατά
την διαβούλευση σας στείλαμε τις συγκεκριμένες επισημάνσεις μας, για την βελτίωση
και εξορθολογισμό του άρθρου, οι οποίες όμως δεν εισακούστηκαν.
Το αποτέλεσμα ήταν το έκτρωμα που περιγράφεται στο άρθρο 136 του νόμου,
το οποίο τείνει να μετατρέψει τη δυνατότητα της Ιδιωτικής Επίβλεψης σε βαρίδι του
συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων. Δεν χρειάζεται κάθε φορά κύριε Υπουργέ
«να ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα».
Η όλη εφαρμογή της νέας δυνατότητας φορέα Ιδιωτικής Επίβλεψης (ΙΦΕ)
δημιουργεί στρεβλώσεις και ζητήματα αδιαφάνειας και καταχρηστικών όρων,
Ζητείται από τον ανάδοχο να εγγυηθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για τον
ΙΦΕ, ο οποίος σαν ανεξάρτητος οικονομικός φορέας οφείλει να εγγυηθεί για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του, έχει εξασφαλίσει την πληρωμή του επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, ενώ έχει μόνο ευθύνες δημόσιου υπαλλήλου για τα
στελέχη του. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις πρέπει να εξεταστούν και από το πρίσμα
ότι παράλληλα συντελείται ριζική αναμόρφωση του ΠΔ 71/2019 για τα μητρώα, και
δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι η τελική μορφή τους και ή οι απαιτήσεις
εγγραφής σε αυτά ή ακόμα και ο τρόπος λειτουργίας τους.
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Για όλους τους λόγους που αναφέραμε σας ζητούμε, έως την ολοκλήρωση του
έργου των επιτροπών για την ουσιαστική αναμόρφωση του ΠΔ 71 που αφορά στους
κανόνες λειτουργίας και στην μορφή των μητρώων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
να αποσύρετε το προσχέδιο της παρούσας Υπουργικής Απόφασης και να αναστείλετε
την εφαρμογή του άρθρου 136 του ν. 4412/2016 που αποτελεί όνειδος για τη
Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων.
Τέλος ζητούμε να θέσετε εκ νέου σε ουσιαστική διαβούλευση την διάταξη για
να πετύχετε τον βέλτιστο Ευρωπαϊκό τρόπο (best practice) εφαρμογής της Ιδιωτικής
Επίβλεψης στην Ελληνική νομοθεσία και στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων στην
Ελλάδα.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ
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