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ETE Κ

Προβληματισμός
για υλοποίηση
αναπτυξιακού
προϋπολογισμού
εκφράζει το ΕΤΕΚ
μετά τη μελέτη της συνοπτικής
Προβληματισμό
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 χθεσινή
ανακοίνωση το ΕΤΕΚ αναφέρει πως
εντοπίζει ότι παρόλο που σε επιμέρους
δείκτες παρατηρείται βελτίωση σε επίπεδο
γενικής εικόνας δυστυχώς φαίνεται πως
το πρόβλημα είναι συστημικό και συνεπώς
η προσπάθεια επίλυσής του θα πρέπει να
συνεχιστεί και να ενταθεί Προσθέτει
πως 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
Το Επιμελητήριο αναφέρει ότι είναι στη
διάθεση της Πολιτείας για να συνδράμει
στις προσπάθειες της και να καταθέσει
εισηγήσεις οι οποίες να βελτιώσουν αυτή
τη μέτρια εικόνα
Το ΕΤΕΚ ως καταρχήν σκέψεις ή και εισηγήσεις
αναφέρει ότι οφείλει να μελετηθεί
η περαιτέρω αξιοποίηση του εργαλείου
των συμφωνιών-πλαίσιο σε μελετητικές
υπηρεσίες ή σε μικρής αξίας κατασκευαστικά
έργα
Επιπλέον το Επιμελητήριο εισηγείται να
μελετηθούν με προσοχή οι καθυστερήσεις
που μπορεί να προκύπτουν από καταχρηστική
χρήση της δυνατότητας προσφυγής
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
ΑΑΠ ή και άλλα συναφή με την ΑΑΠ
στα οποία υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης και να αναζητηθούν θεμιτές
και δόκιμες λύσεις
Αναφέρει επίσης ότι η εξαγγελία της
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 είναι προς την ορθή κατεύθυνση
και θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και
να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα ενώ
να μελετηθεί η αξιοποίηση του
ιδιωτικού τομέα για τον προγραμματισμό
ωρίμανση και υλοποίηση σημαντικών έργων
τα οποία είναι καθηλωμένα λόγω
υπερφόρτωσης του υφιστάμενου μηχανισμού
Σεπτεμβρίου
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