Πανελλήνιος ύνδεζμος Δπιχειρήζεων Προζηαζίας Περιβάλλονηος

Παραηηρήζεις ζηο Προζτέδιο Νόμοσ
«Περί Ενιαίοσ Θεζμικού και Κανονιζηικού Πλαιζίοσ Σύναυης Δημοζίφν Σσμβάζεφν
Έργφν, Υπηρεζιών και Προμηθειών»

Τν Σ/Ν επηρεηξεί λα αληαπνθξηζεί κε πιεξφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ εληαίσλ θαλφλσλ ηεο επξσπατθήο
λνκνζεζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ θαη πεξηιακβάλεη ζε εληαίν θείκελν ηηο Οδεγίεο 2004/17/ΕΚ θαη 2004/18/ΕΚ. Επειπηζηνχκε
φηη ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
Παξάιιεια αλαβαζκίδεη ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ, ψζηε λα θαηαζηεί απνθαζηζηηθφ φξγαλν επί πξνζθπγψλ θαη γλσκνδνηηθή ζηελ έθδνζε
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Σ/Ν, Π.Δ.
Η παξέκβαζε ηνπ ΠΑΣΕΠΠΕ ζην Σ/Ν επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο επίζεκνπο
θαηαιφγνπο Εγθεθξηκέλσλ Εξγνιεπηψλ θαη Παξφρσλ Υπεξεζηψλ ζηα Δεκφζηα Έξγα (Άξζξα 63 θαη
195 παξ. (15) θαη (21)) θαη ηνχην δηφηη:


Η εκπεηξία απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, πνπ δελ αλαδεηθλχεηαη ζην Σ/Ν, απνδεηθλχεη ηε
βάλαπζε θαηαζηξαηήγεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο πξφζβαζεο φζσλ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Μειεηψλ θαη Έξγσλ,
ππφ θαζεζηψο ειεχζεξνπ θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ.
Φσξίο ηελ αλάδεημε απηήο ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ, δελ είλαη
δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηε ρψξα καο νη δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο πξνζβιέπεη
ζεσξεηηθά ην Σ/Ν.



Οη Εηαηξείεο κέιε ηνπ ΠΑΣΕΠΠΕ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ
απαζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη κε ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ
πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, αλέκελαλ απφ ην λέν Σ/Ν ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα
αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία, ρσξίο φκσο ηνχην λα πξνθχπηεη ή λα πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ.

Σηε ζπλέρεηα αηηηνινγνχκε ηηο αηηηάζεηο καο:


Θεσξνχκε φηη νη ζπληάθηεο ηνπ Ν/Σ γλσξίδνπλ ηελ θαηαγγειία κε αξηζκφ 2011/4083 ηεο
Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα ηα Ειιεληθά Μεηξψα Καηαζθεπαζηψλ, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηε βάζε
ζπληερληαθψλ παξεκβάζεσλ πνπ επλννχλ νξηζκέλνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο δηπισκαηνχρσλ
κεραληθψλ, ππνρξεσηηθψλ ζηειερψζεσλ εηαηξεηψλ κε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ
κεραληθψλ, αδηθαηνιφγεησλ θαη απζαίξεησλ δηαθξίζεσλ ζε ππνθαηεγνξίεο εξγαζηψλ κε θαηάηκεζε
ησλ έξγσλ, απαξάδεθησλ δηαθξίζεσλ ζε ηάμεηο πνπ ζπλεπάγνληαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
εξγνιεπηψλ ζε έξγα νξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γεληθφηεξα Μεηξψσλ Καηαζθεπαζηψλ θαη’
εηθφλα θαη νκνίσζε κε ηα Μεηξψα Μειεηεηψλ πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ ή κεζνδεχνπλ ηελ αλάζεζε
κειεηψλ θαη έξγσλ ζε πξνλνκηνχρνπο ζε βάξνο άιισλ θαη κεηαμχ απηψλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κειέηε/θαηαζθεπή έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Τα Ειιεληθά Μεηξψα θαηαζηξαηεγνχλ ζηελ πξάμε ηνλ Καλνληζκφ 2195/2002 φπσο έρεη
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ηξνπνπνηεζεί, κε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε Εληαίν Σχζηεκα Ταμηλφκεζεο (Κνηλφ ιεμηιφγην CPV) γηα
Έξγα, Υπεξεζίεο θαη Πξνκήζεηεο πνπ απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ
ζπκβάζεσλ, αιιά ζπγρξφλσο εμππεξεηεί ηελ δξαζηεξηφηεηα γηα επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο απφ
νηθνλνκηθνχο θνξείο (Εξγνιήπηεο, Μειεηεηέο/Παξφρνπο Υπεξεζηψλ, Πξνκεζεπηέο). Σηε ρψξα καο
ρξεζηκνπνηείηαη ην Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπκβάζεσλ, φρη φκσο
θαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο
ρξεζηκνπνηείηαη Ειιεληθφ Λεμηιφγην (!) πνπ επλνεί πξνλνκηνχρνπο, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηελ
εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 2195/2002 θαη ζπλαθφινπζα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Οδεγηψλ, ππέξ ησλ
αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δηαγσληδνκέλσλ.
Σην Σ/Ν γίλεηαη απνζπαζκαηηθή ζπκκφξθσζε ζηελ θαηαγγειία αξ. 2011/4083 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο
παξ. 7(γ) ηνπ Άξζξνπ 39 ηνπ Ν.3316/05 πνπ πξνέβιεπε “φξηα ακνηβψλ κειεηψλ αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία θαη ηελ ηάμε ηνπ πηπρίνπ ησλ κειεηεηψλ” θαη ησλ Άξζξσλ 102 θαη 104 ηνπ Ν.3669/08
πνπ πξνέβιεπαλ αληηζηνηρία ηεο ηάμεο ηνπ πηπρίνπ κηαο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ
δηθαηψκαηφο ηεο λα ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο ζπκβάζεσλ έξγσλ νξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.


Επίζεο ην Σ/Ν θαηαξγεί ηελ Γλσκνδνηηθή Επηηξνπή Μειεηψλ (ΓΕΜ) ηνπ ΥΠΟΜΕΔΙ πνπ είρε
αλαιάβεη εξγνιαβηθά ηελ αληηζηνίρηζε αθαδεκατθψλ ηίηισλ θαη Πηπρίσλ Μειεηεηψλ γηα ηηο δηάθνξεο
θαηεγνξίεο Μειεηψλ, αθνχ νπδέπνηε εμεδφζε γηα ηελ αληηζηνίρηζε απηή ε ΥΑ, πνπ πξνέβιεπε ε
παξ.3 ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3316/05 πνπ φκσο παξακέλεη ζε ηζρχ (!) ζην λέν Σ/Ν.



Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη ζηα πιαίζηα απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, είλαη ζε εμέιημε ε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
δηπι. Μεραληθψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ πξφδεια ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ππνρξεσηηθή
ζηειέρσζε Τερληθψλ Εηαηξεηψλ Μειεηψλ θαη Καηαζθεπψλ πνπ επηβάιιεηαη κε ηα Ειιεληθά Μεηξψα.
Οη δηαπηζηψζεηο απφ ηελ αμηνιφγεζε αλαδεηθλχνπλ φηη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ ζηε ρψξα καο, είλαη αλαρξνληζηηθφ, αλαπνηειεζκαηηθφ θαη
αλαζθαιέο θαη επηπιένλ ρνξεγεί απζαίξεηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζε νξηζκέλνπο
πξνλνκηνχρνπο ζε βάξνο άιισλ.
Αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα:
-

Δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί κε αθαδεκατθφ ηίηιν Μεραλνιφγνπ ή Ηιεθηξνιφγνπ ή Ηιεθηξνληθνχ
απνθηνχλ ρσξίο δηάθξηζε Πηπρίν Μειεηεηή ηεο θαηεγνξίαο «Μεραλνινγηθέο, Ηιεθηξνινγηθέο θαη
Ηιεθηξνληθέο Μειέηεο» θαη επνκέλσο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο κειεηψλ γηα ηελ
επηινγή ή ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θάζε ηερληθνχ έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο ,
θαζηζηψληαο δηαθνζκεηηθφ ην Πηπρίν άιισλ Μειεηεηψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηα δηάθνξα αληηθείκελα
ή θαηεγνξίεο ηερληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.

-

Δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί κε αθαδεκατθφ ηίηιν Πνιηηηθνχ ή Τνπνγξάθνπ Μεραληθνχ απνθηνχλ
πηπρίν Μειεηεηή ηεο θαηεγνξίεο «Μειέηεο Υδξαπιηθψλ Έξγσλ» ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
δηα κέζνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΠΔ 696/74 θαη ηνπ Καλνληζκνχ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ
Μειεηψλ θαη Υπεξεζηψλ θαη νη κειέηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη απνβιήησλ.
Απνθιείνληαη επνκέλσο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο κειεηψλ γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο απηέο
εγθαηαζηάζεηο άιιεο εμεηδηθεπκέλεο εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ (π.ρ. Φεκηθνί
Μεραληθνί, Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο θ.η.ι).
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-

Η ίδηα θαηάζηαζε θαη’ αλαινγία επηθξαηεί θαη ζηα εξγνιεπηηθά πηπρία. Αλαθέξνπκε
ραξαθηεξηζηηθά ην Πηπρίν γηα έξγα «Οηθνδνκηθά» ηα νπνία ρνξεγνχληαη ζε ΑΜ, ΠΜ, ΤΜ θαη ηα
πηπρία «Η/Μ έξγα» πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο ΜΜ θαη ΗΜ θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πηπρία
Μειεηεηψλ.

-

Η πξνεγνχκελε πεξίπησζε πέξαλ ηεο ζπληερληαθήο ζηξέβισζεο δεηθλχεη φηη ζην ππάξρνλ
πιαίζην πθίζηαηαη θαηάηκεζε ησλ εξγαζηψλ πξάγκα απαξάδεθην ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο θαη
ηελ παξ. 3 ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ Ν/Σ. Η θαηάηκεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο δηαθξίλεη γεληθφηεξα
ην Ειιεληθφ Σχζηεκα ζχλαςεο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Μειεηψλ θαη Καηαζθεπψλ θαη ηνχην
νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Μειεηψλ θαη ησλ Έξγσλ. Καηεγνξηνπνίεζεο
καθξάλ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ CPV, αιιά θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ πνπ επηβάιιεη ε αλάζεζε κηαο
κειέηεο ή ελφο ηερληθνχ έξγνπ ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο ηθαλνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηην
λειηοςπγία ηος ζςνολικού έπγος.
Απνπζηάδεη δειαδή απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ε ινγηθή ησλ εθαξκνγψλ ηεο
Μεραληθήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία Οηθνδνκηθά πιηθά θαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη Η/Μ
εμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ηερληθφ έξγν ην νπνίν σο
δξαζηεξηφηεηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο απφ κηα εηδηθφηεηα κεραληθνχ, πξέπεη λα
θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ πνπ επηηειεί.
Δπζηπρψο ην Σ/Ν νπδφισο αληηκεησπίδεη ην ζέκα θαη επνκέλσο εμαθνινπζεί λα εμππεξεηεί
ζπκθέξνληα θαη ελδηαθέξνληα πξνλνκηνχρσλ εηδηθνηήησλ. Με ηνλ ηξφπν φκσο απηφ δελ
πξνθχπηεη ε αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία.



Σχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2005/36/ΕΚ νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζψπσλ πξέπεη λα
βαζίδνληαη ζε επαγγεικαηηθά πξνζφληα κε βάζε ηελ εκπεηξία, φπσο εηδηθφηεξα εμεηδηθεχεηαη ζηελ
Οδεγία.
Τν Σ/Ν νπδεκία κλεία θάλεη ζηελ Οδεγία απηή αιιά αληίζεηα αθήλεη ακεηάβιεηα (έσο ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπο ??) ηα Μεηξψα Εκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ πνπ ζπληάζζνληαη ζηε βάζε
Αθαδεκατθψλ ηίηισλ.



Σηε ρψξα καο νη εξγνιήπηεο Δ.Ε. δελ επηηξέπεηαη λα εθπνλνχλ Μειέηεο. Η εθπφλεζή ηνπο
επηβάιιεηαη λα απνηειεί δξαζηεξηφηεηα ησλ Μειεηεηψλ. Σχκθσλα φκσο κε ηηο νδεγίεο νη «Δεκφζηεο
Σπκβάζεηο Έξγσλ» έρνπλ σο αληηθείκελν είηε ηελ εθηέιεζε, είηε ζπγρξφλσο ηελ κειέηε θαη ηελ
εθηέιεζε έξγσλ. Τν ενωζιακό δηλαδή κεκηημένο και οι διεθνείρ βέληιζηερ ππακηικέρ,
αλαγλσξίδνπλ φηη ηδηαίηεξα ζε εμεηδηθεπκέλα έξγα νη εξγνιήπηεο δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία λα
κειεηνχλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ έξγα πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζνπλ κηα ηερληθή ιεηηνπξγία θαη
πξνθαλψο αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο ε ηπρφλ επηινγή Μειεηεηψλ ή Παξφρσλ Υπεξεζηψλ σο
ζπλεξγαηψλ. Τν Ν/Σ δελ αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο απηφ θαη δηαηεξεί ζε ηζρχ (έσο ηελ θαηάξγεζή
ηεο??) ηελ παξ. 2(ε) ηνπ Ν.3316/05, πνπ επηβάιιεη ηελ ζχκπξαμε Εξγνιεπηψλ θαη Μειεηεηψλ ησλ
Ειιεληθψλ Μεηξψσλ. Επιβάλλεηαι επομένωρ ζύμθωνα με ηιρ Οδηγίερ, η άμεζη καηάπγηζη
αςηήρ ηηρ διάηαξηρ.



Σχκθσλα κε ην λ.3316/2005 νη Έιιελεο δηπι. κεραληθνί κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζε δχν ην πνιχ
θαηεγνξίεο κειεηψλ. Δηεξσηψκεζα πνηνί
ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ πξέπεη λα
αηηηνινγνχληαη επαξθψο θαηά ην Σχληαγκα, επηβάιινπλ απηφ ηνλ πεξηνξηζκφ, φηαλ πξφθεηηαη γηα
πξφζβαζε δηπι. κεραληθψλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη φρη βέβαηα γηα δπλαηφηεηα θαηνρήο
δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ.
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Πανελλήνιος ύνδεζμος Δπιχειρήζεων Προζηαζίας Περιβάλλονηος



Η αληηζηνίρηζε πηπρίσλ εκπεηξίαο θαηαζθεπαζηψλ (ΜΕΚ) αλά θαηεγνξία έξγνπ κε ηηο δηάθνξεο
εηδηθφηεηεο δηπισκαηνχρσλ θαη πηπρηνχρσλ κεραληθψλ (Άξζξα 109 θαη 110 ηνπ Ν.3669/08) πέξαλ
ηεο απζαηξεζίαο πνπ ηε δηαθξίλεη, έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ Οδεγία 2005/36/ΕΚ γηα ηελ
ακνηβαία αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε βάζε ηελ εκπεηξία.



Η ππνρξεσηηθή ζηειέρσζε ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΜΕΕΠ) κε νξηζκέλν αξηζκφ
εηδηθνηήησλ δηπισκαηνχρσλ ή πηπρηνχρσλ κεραληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηάμεηο δεκηνχξγεζε «ρξεκαηηζηήξην πηπρίσλ», πνπ επλφεζε πξνλνκηνχρεο
εηδηθφηεηεο ζε βάξνο άιισλ. Πέξαλ ηνχηνπ, ην ζχζηεκα δελ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη
νξζνινγηθά αθνχ ε πξνζήθνπζα ζηειέρσζε θάζε επηρείξεζεο εμαξηάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη θάζε
θνξά απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο θαη φρη απφ αδφθηκεο λνκνζεηηθέο επηβνιέο.

Αλαγλσξίδεηαη φηη ζην Άξζξν 63 παξ.8 ηνπ Σ/Ν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε Π.Δ. γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ
επίζεκσλ θαηαιφγσλ Εγθεθξηκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ. Φσξίο φκσο ρξνληθέο δεζκεχζεηο πξνο
ηνχην θαη ρσξίο ηε ζεζκνζέηεζε θξηηεξίσλ θαη αξρψλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε απηή, αθελφο κελ δελ
αληηκεησπίδεηαη ε θαηαγγειία 2011/4083/ΕΕ, αθεηέξνπ θαζίζηαηαη αλελεξγφ ην Άξζξν 3 ηνπ Σ/Ν, πνπ
αλαθέξεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζχλαςε Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ.
Σε φηη εηδηθφηεξα ην Σ/Ν αθνξά ηα πεπιβαλλονηικά έπγα (Εγθαηαζηάζεηο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ,
Έξγα επεμεξγαζίαο πφζηκνπ λεξνχ & Έξγα επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ) ζεκεηψλνπκε:


Σχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη λνκνζεζία ηα σο άλσ έξγα δεκνπξαηνχληαη κε ην ζχζηεκα
Μειέηε-Καηαζθεπή-Λεηηνπξγία & Σπληήξεζε (βιέπε FIDIC – Conditions of Contract for Design, Build
and Operate). Η εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αλάζεζεο εμαζθαιίδεη ηελ νξζή θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ κε ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ζρεηηθά κεγάιν δηάζηεκα, πξάγκα ην νπνίν
πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε νη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.



Σηε ρψξα καο ε βαξχηεηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ δίλεηαη ζην θφζηνο
θαηαζθεπήο κε ηηο γλσζηέο θαθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ.

Τν Σ/Ν έπξεπε λα ιακβάλεη ππφςε ηα πξνεγνχκελα. Όκσο δελ ην πξάηηεη.

Με ηηκή,
Γηα ηνλ ΠΑΣΕΠΠΕ

Φξήζηνο Δξαθφπνπινο

Κσλζηαληίλνο Κξεκαιήο

Ο Πξφεδξνο

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΠΑΔΠΠΔ)
ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 2130/383814 Fax: (210) 82.32.045

