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ΘΕΜΑ:   Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί της πρότασης σχεδίου νόµου «Για την 
διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και νοµοθετικού πλαισίου 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών» - 
Πρόσκληση συµµετοχής σας σε σχετική εκδήλωση του ΣΑΤΕ  

 
 
Κύριε Υπουργέ,   

 

Με το σχέδιο νόµου που εκπόνησε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) και τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας έως και την 30η Ιανουαρίου 2014, προτείνεται η δηµιουργία ενός 
ενοποιηµένου νοµοθετικού πλαισίου που θα διέπει όλα τα ζητήµατα που αφορούν την 
ανάθεση και την εκτέλεση όλων των δηµοσίων συµβάσεων (έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών) ανεξαρτήτως προϋπολογισµού.  

 

Η πρωτοβουλία αυτή, είναι, επί της αρχής, σηµαντική για τον χώρο των δηµοσίων 
συµβάσεων, δεδοµένου ότι ολόκληρη η υφιστάµενη νοµοθεσία θα καταργηθεί και θα 
αντικατασταθεί από το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. Σηµειώνεται, ότι στον χώρο των δηµοσίων 
έργων καταργείται ρητώς το σύνολο της νοµοθεσίας που διέπει σήµερα την ανάθεση και 
εκτέλεση των έργων, καθώς και την οργάνωση του εργοληπτικού επαγγέλµατος (Μ.Ε.ΕΠ.). 

 

Σας υπενθυµίζουµε ότι ο Σύνδεσµός µας, ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερες από 950 
εργοληπτικές εταιρείες, που αποτελούν το δυναµικότερο τµήµα του κλάδου παραγωγής 
τεχνικών έργων της χώρας, έχει δηλώσει προ πολλού τη θέση του για την αναγκαιότητα 
ριζικών µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, µε στόχο τη 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσίων 
πόρων, µέσω της διαφάνειας.  

 

Ωστόσο το εν θέµατι κείµενο σχεδίου νόµου δεν συνιστά µία άρτια, σαφή και ολοκληρωµένη 
εικόνα παρεµβάσεων στο χώρο των δηµοσίων έργων αφού η συντριπτική πλειοψηφία των 
κοµβικών ζητηµάτων λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων θα 
εξειδικευθεί µε την έκδοση µελλοντικών προεδρικών διαταγµάτων, γεγονός που κατά τη 
γνώµη µας δεν δικαιολογείται αφού προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα και ανησυχία σε όλους 
τους µετέχοντες στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων.   
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Συγκεκριµένα, η πλήρης απουσία σχεδίων των προβλεπόµενων Κανονισµών περί των έργων 
αφήνει πλήθος ζητηµάτων ανοικτά µε πιθανό ενδεχόµενο την επανάληψη αντιλήψεων και 
επιλογών που έχουν, επί σειρά ετών, δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στους 
εµπλεκόµενους στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων. Περαιτέρω, καθιστά ελλιπές το 
συνολικό θεσµικό πλαίσιο, αφήνοντας τεράστια κενά και απορίες σχετικά µε τον τρόπο που 
θα εξειδικευθούν οι ρυθµίσεις στα σηµαντικότατα αυτά ζητήµατα, τα οποία παραµένουν 
παντελώς αρρύθµιστα από τον νόµο.  

 

Τα ακόλουθα είναι τα σηµαντικότατα ζητήµατα του δικαίου των δηµοσίων έργων, τα οποία 
παραµένουν παντελώς αρρύθµιστα από τον νόµο:   

 

• Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και γενικότερα οργάνωση του 
εργοληπτικού επαγγέλµατος. 

• Συστήµατα ∆ηµοπράτησης  

• Στάδιο εκτέλεσης των Έργων  

• Έννοµη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης των Έργων 

• Αναλύσεις τιµών και αναθεώρηση τιµών δ.ε.   

• Επιµετρήσεις, Πιστοποιήσεις κ.λ.π. 

 

Οι ανωτέρω κρισιµότατοι τοµείς πρέπει να ρυθµίζονται µε τον νόµο και όχι µε την έκδοση 
µελλοντικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων / Κανονισµών / Υπουργικών Αποφάσεων.  

 

Παράλληλα, από την κατ’ άρθρο εξέταση του νοµοσχεδίου στην οποία προχωρήσαµε, 
κατέστη περισσότερο από σαφές ότι το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής των δηµοσίων έργων θα 
πρέπει να αποτελέσει ιδιαίτερο θεσµικό πόνηµα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τοµέα των 
δηµοσίων έργων και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αγορά των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα 
ήταν ήδη ρυθµισµένη από ένα θεσµικό πλαίσιο πολύ πιο συγκεκριµένο και αυστηρό από τα 
υπόλοιπα πεδία των δηµοσίων συµβάσεων.   

 

Κρίνουµε ότι θα πρέπει να αναβληθεί η διαδικασία διαβούλευσης για το εν λόγω σχέδιο 
νόµου µέχρι να υπάρξουν σαφείς και εξαντλητικές νοµοθετικές ρυθµίσεις επί των ανωτέρω 
σηµαντικών ζητηµάτων.  

 

Σηµειώνουµε ότι σεβόµενοι τον καίριο θεσµικό ρόλο του Συνδέσµου µας αλλά και την 
αναγκαιότητα ευρύτερης γνωστοποίησης και δηµοσιοποίησης των θέσεων µας, στο πλαίσιο  
των διαφανών διαδικασιών που δεσµευόµαστε να τηρούµε, έχουµε ήδη µετάσχει στην 
δηµόσια διαβούλευση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου σας, στον σχετικό ιστότοπο, 
παραθέτοντας τόσο τις κατ’ άρθρο όσο και τις γενικότερες παρατηρήσεις µας.   

 

Αυτές τις παρατηρήσεις σας αποστέλλουµε και επισήµως σήµερα προσδοκώντας στον 
ειλικρινή και χωρίς προκαταλήψεις διάλογο µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας αλλά και 
του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, όσο και µε την 
Ενιαία Ανεξάρτητα Αρχή, προκειµένου να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού 
στον χώρο παραγωγής των δηµοσίων έργων παράλληλα µε την µεγιστοποίηση της ευηµερίας 
από την δράση των εταιρειών µας.  
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Προς τούτο και µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας 
µέσω της προαγωγής υγιών ανταγωνιστικών συνθηκών και θεσµοθέτησης διαφανών 
κανόνων δράσης, αναλάβαµε πρωτοβουλία ενηµέρωσης του Τεχνικού Κόσµου µε κύριο 
αντικείµενο το εν θέµατι σχέδιο νόµου και δευτερεύον τις µελλοντικές  µεταβολές του, βάσει 
των αλλαγών στις βασικές οδηγίες της Ε.Ε. περί δηµοσίων συµβάσεων, διοργανώνοντας 
σχετική ενηµερωτική εκδήλωση, στις 19/2 στην Αθήνα.  

 

Σε αυτήν την εκδήλωση, στην οποία έχει ήδη προσκληθεί να µετάσχει και η ΕΑΑ∆ΗΣΥ δια 
εκπροσώπων της, πιστεύουµε ότι θα αναπτυχθεί ουσιαστική ανταλλαγή επιχειρηµάτων και 
σκέψεων µε τους επίσηµους φορείς της Πολιτείας, καθώς και µε τους υπόλοιπους 
εκπροσώπους της Τεχνικής και Εργοληπτικής Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.  

 

Εκτιµούµε ότι ενδεχόµενη συµβολή σας σε αυτή την εκδήλωση, µέσω της ενεργούς 
συµµετοχής σας, είτε προσωπικής, είτε δια εκπροσώπων του Υπουργείου σας, θα συνέβαλε 
αποφασιστικά στην ενηµέρωση και την οµαλή προσαρµογή των φορέων, δηµοσίων και 
ιδιωτικών, που συµµετέχουν στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων της Χώρας. 

 

Παραµένουµε στην διάθεσή σας προκειµένου να σας εκθέσουµε και δια ζώσης τις σχετικές 
θέσεις και απόψεις µας και ευελπιστούµε σε αποδοχή της πρόσκλησής µας για συµµετοχή 
σας στην ως άνω αναφερόµενη εκδήλωση.  
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