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ΘΔΜΑ:  Υπαγσγή ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ  (αξζ. 324 ηνπ Ν. 
4700/2020 - ΦΔΚ 127/Α/29-06-2020) 
 
 

Αμηφηηκε θ. Υπνπξγέ, 

 

Καζψο ε ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 νδεχεη πξνο ην ηέινο ηεο, ην 

Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο / Τκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα εληαζνχλ 

νη πξνζπάζεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ έγθαηξε απνξξφθεζε ελσζηαθψλ πφξσλ 

πνπ αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ δεκφζηνπ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Η άκεζε πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ, ηδηαίηεξα ζήκεξα ελ κέζσ ησλ αληίμνσλ 

ζπλζεθψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε παλδεκία ηνπ COVID-

19, ζα έρεη επηπιένλ φθεινο γηα ηελ ρψξα ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αλαζέξκαλζε ηεο 

νηθνλνκίαο. 

Άπνςε καο είλαη φηη ε παξ. 3 ηνπ αξζ. 324 ηνπ Ν. 4700/2020 (ΦΔΚ 127/Α/29-06-2020) «Δληαίν 

θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, δηαηάμεηο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», πνπ πξνβιέπεη ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ελσζηαθνχο πφξνπο 

ζπκβάζεηο, εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ρσξίο ΦΠΑ, ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

5.000.000€, είλαη πηζαλφλ λα επηβξαδχλεη ηελ δηαδηθαζία ζπκβαζηνπνίεζεο κηαο ζεκαληηθήο 

θαηεγνξίαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, κε θίλδπλν ηελ κε έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο θαη ηελ απψιεηα επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. Υπελζπκίδνπκε φηη πξηλ ηελ 
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έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ λφκνπ, ε κέρξη ηφηε ηζρχνπζα δηάηαμε (παξ. 3, αξζ. 35, λ. 4219/2013 ΦΔΚ 

269/Α) πξνέβιεπε ην φξην ησλ 10.000.000€ γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ 

θαηεγνξία έξγσλ πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο κεηαμχ 5.000.000 θαη 10.000.000€ αλήθνπλ πνιιά 

έξγα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ησλ 

νπνίσλ ε θαζπζηέξεζε ζα έρεη ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν, θαζψο θαη αξθεηά 

αληηπιεκκπξηθά έξγα θξίζηκα απφ άπνςε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Κχξηε Υπνπξγέ 

Σηελ θξίζηκε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε ζεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαία ε επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Η δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηελ 

κείσζε ηνπ νξίνπ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ζα πξνθαιέζεη θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

ζπκβαζηνπνίεζε θξίζηκσλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία έξγσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη γηα απηφ 

ην ιφγν δεηνχκε λα πξνβείηε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ νξίνπ 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ 

πξνζπκβαηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην ζην πνζφ ησλ 10.000.000€ ρσξίο ΦΠΑ. 

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

 

Με εθηίκεζε 

Γηα ην ΤΔΔ/ΤΚΜ 

Ο Πξφεδξνο 
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