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ΕΤΕΚ: Εμπλοκή ιδιωτών για αναπτυξιακά έργα

Εισηγήσεις με αφορμή τον χαμηλό και φέτος βαθμό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού
εισηγήσεων, με κύρια την εμπλοκή του ιδιωτικού
τομέα για προγραμματισμό και υλοποίηση έργων του
αφού έτσι θα υπάρξει αποφόρτιση της κρατικής
μηχανής, κατέθεσε το ΕΤΕΚ, με αφορμή τον απογοητευτικό και
φέτος βαθμό υλοποίησηςτου αναπτυξιακού προϋπολογισμού
του κράτους κατά το πρώτο εννιάμηνο. Το Επιμελητήριο
χθες κάποιες εισηγήσεις και πρώτες σκέψεις του με
αφορμή τη γνωστοποίηση έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου,
στην οποία παρουσιάζεται ότι η υλοποίηση του αναπτυξιακού
προϋπολογισμού του κράτους ανήλθε μέχρι και το τέλος
2020 μόλις στο 34%. Σε ανακοίνωσή του, το ΕΤΕΚ

Σειρά

δημοσίου,

δημοσιοποίησε

Σεπτεμβρίου

χαιρετίζει, πάντως, το γεγονός ότι ο υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, με την ανάληψη των καθηκόντων
του, έθεσε ψηλά στις προτεραιότητές του τη βελτίωση των
επιδόσεων του υπουργείου του και συνεπώς και του κράτους,
σε σχέση με την υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού,
ωστόσο, «το Επιμελητήριο εντοπίζει ότι, παρόλο που σε
επιμέρους δείκτες παρατηρείται βελτίωση, σε επίπεδο γενικής
εικόνας, δυστυχώς, φαίνεται πως το πρόβλημα είναι συστημικό
και συνεπώς η προσπάθεια επίλυσήςτου θα πρέπει να συνεχιστεί
και να ενταθεί». μ«Το όλο ζήτημα πρέπει να εξεταστεί
προσεκτικά, ούτως ώστε να εντοπιστούν στρεβλώσεις ή αδυναμίες
(οι οποίες ανά υπουργείο ή κατηγορία έργου μπορεί

να διαφέρουν) και να τύχουν διόρθωσης», προστίθεται στην
ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου
Κωνσταντίνο Κωνσταντή να τονίζει στον «Φ» πως η ανάγκη για
αλλαγές είναι πιο έντονη λόγω και της πανδημίας. Σύμφωνα
με τον ίδιο, εάν δεν υπερπηδηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες
και εάν δεν υπάρξει εκσυγχρονισμός το συντομότερο
δυνατόν, θα τεθεί σε κίνδυνο και η αξιοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκτιμώντας ότι πρέπει να
και η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο,
το ΕΤΕΚ σημειώνει και την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης
του εργαλείου των συμφωνιών-πλαίσια σε μελετητικές υπηρεσίες
ή σε μικρής αξίας κατασκευαστικά έργα. «Το βασικότερο
πλεονέκτημα της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η μείωση του
φόρτου, αλλά κυρίως του χρόνου που απαιτείται για
επιδιωχθεί

διοικητικού

την ανάθεση χωριστών δημόσιων συμβάσεων, καθώς με μια
διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να γίνουν περισσότερεςτης
μιας αναθέσεις», σημειώνει το Επιμελητήριο.
Εμπόδιο οι προσφυγές
Στις εισηγήσεις που δημοσιοποίησε χθες το ΕΤΕΚ σχολιάζονται
και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν στην υλοποίηση
δημοσίων έργων λόγω των προσφυγών στην Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ). «Πρέπει να μελετηθούν με προσοχή
οι καθυστερήσεις που μπορεί να προκύπτουν από καταχρη¬

στική χρήση της δυνατότητας προσφυγής στην Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών ή και άλλα συναφή με την ΑΑΠ ζητήματα,
στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και να αναζητηθούν

θεμιτές και δόκιμες λύσεις. Στόχος είναι η αποθάρρυνση της
καταχρηστικής χρήσης της δυνατότητας προσφυγής και η
ταχεία λήψη αποφάσεων», αναφέρει το ΕΤΕΚ. Ζητά δε, να
μελετηθεί η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τον προγραμματισμό,
ωρίμανση και υλοποίηση σημαντικών έργων, τα οποία

είναι καθηλωμένα λόγω υπερφόρτωσης του υφιστάμενου
μηχανισμού, ενώ χαιρετίζει την εξαγγελία της Αρμόδιας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων για τη θεσμοθέτηση του ρόλου του
επαγγελματία Λειτουργού Αγορών και της Κεντρικής Μονάδας
Αγορών, που θα λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης αναθετουσών αρχών. Η πιο πάνω εξαγγελία, αναφέρει, κινείται προς
την ορθή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα
και να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ,

επιβάλλεται επίσης η ετοιμασία ρεαλιστικών προϋπολογισμών
και η επαναξιολόγηση των διαδικασιών ανάθεσης
οι οποίες σήμερα γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο τη

χαμηλότερη τιμή, καθώς σε μεγάλο βαθμό οδηγούν
και σε καθυστερήσεις κατά το στάδιο υλοποίησης και
απορροφούν πόρους των αναθετουσών Αρχών.
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