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Κύριε Υπουργέ,  

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της, 

σχετικά με την καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όλων 

των προαπαιτούμενων προκειμένου να εφαρμοσθεί ο Νόμος 4412/2016, στους ΟΤΑ. 

Ειδικότερα,  

 Οι μικροί Δήμοι (ορεινοί και νησιωτικοί) δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό 

που θα πλαισιώσει τις προβλεπόμενες Επιτροπές που αφορούν τα αποφαινόμενα 

όργανα έγκρισης διενέργειας δημοσίων συμβάσεων (προμήθειας, παροχής 

υπηρεσιών, μελετών, εργασιών και έργων μικρής κλίμακας, έγκρισης των 

τεχνικών προδιαγραφών εξέτασης ενστάσεων, έγκρισης 

αποτελεσμάτων κ.λ.π.). 

 Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και 

λειτουργήσει το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα μέσω του οποίου θα 

διενεργούνται υποχρεωτικά όλες οι ηλεκτρονικές κληρώσεις. 

 Σοβαρότατο επίσης ζήτημα υπάρχει με την πλήρη αδυναμία των Σχολικών 

Επιτροπών που είναι με ΝΠΔΔ , πλην όμως πέραν ενός Διοικητικού Γραμματέα 

δεν έχουν καμία Υπηρεσιακή υποδομή, καθόσον τα μέλη τους είναι κυρίως 

αιρετοί εκπρόσωποι και όχι υπάλληλοι. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 

είναι έργα μικρής κλίμακας, που χρήζουν αμέσου επισκευής και συντήρησης, 

αλλά και απαιτούμενες μικροπρομήθεις να μην είναι δυνατόν να 



πραγματοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις  και να δημιουργείται άμεσος κίνδυνος στην 

υγεία και την ασφάλεια των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Με βάση τα παραπάνω: 

Η ΚΕΔΕ καλεί άμεσα την Κυβέρνηση να προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές 

ρυθμίσεις που να επιλύουν το ζήτημα, ώστε οι Σχολικές Επιτροπές να εξαιρεθούν των 

διατάξεων του Ν.4412/2016 για έργα – εργασίες και προμήθειες μικρής κλίμακας και 

μέχρι του ποσού των 6.000 €, το ίδιο να ισχύσει και για τους μικρούς ορεινούς και 

νησιωτικούς Δήμους. 

 

 

Με εκτίμηση 

Γεώργιος Πατούλης 
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