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Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Γ.1 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 το δύσκαµπτο, αντιπαραγωγικό και αναποτελεσµατικό 
θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα στα δηµόσια έργα. 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.  

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.  

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.   
 
Γ.2 Το νέο κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων οφείλει να είναι 
εναρµονισµένο µε τις τρεις νέες κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 15/01/2014.   
Σε κάθε περίπτωση: 
(α) Τα των συµβάσεων παραχώρησης πρέπει να αναφέρονται στο ν/σ µε βάση το κείµενο της 
νέας οδηγίας που καλύπτει ειδικότερα τις συµβάσεις αυτές, και η οποία πρέπει να επισυναφθεί 
στο ν/σ ως 3ο προσάρτηµα. Οι οδηγίες 2004/17  2004/18, που επιτρέπεται να εφαρµόζονται 
κατά την µεταβατική περίοδο, δεν καλύπτουν τις συµβάσεις παραχώρησης. 
(β) Ακόµη και αν το προτεινόµενο ν/σ ψηφιστεί και εφαρµοστεί για κάποια µεταβατική περίοδο, 
η ΕΑΑ∆ΗΣΥ θα πρέπει ήδη από τώρα να επεξεργάζεται την επόµενη έκδοσή του µε αναφορά και 
στις 3 νέες οδηγίες. 
 
Γ.3 Είµαστε επί της αρχής αντίθετοι µε την εφαρµογή συστηµάτων ανάθεσης µε υποκειµενικά  
κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής π.χ. τεχνική αξιολόγηση, αιτιολόγηση οικονοµικών  
προσφορών κ.λ.π. Σε περίπτωση που δεν µπορούν να αποκλειστούν πλήρως οι εν λόγω 
διαδικασίες κριτηρίων ανάθεσης που προβλέπονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες θα πρέπει:  
α)  να αντικειµενικοποιηθεί ο τρόπος συγκρότησης των Επιτροπών ∆ιαγωνισµού, στην βάση των 
προβλέψεων του άρθρου 41 του σχεδίου Νόµου «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Ανάθεσης 
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∆ηµοσίων συµβάσεων»  του ΥΠΟΜΕ∆Ι , που βγήκε στη διαβούλευση το Φεβρουάριο του 2011, 
αλλά δεν  κατατέθηκε ποτέ στην Βουλή. Αυτές οι προβλέψεις περί ανόθευτης κλήρωσης των 
µελών των Επιτροπών θα πρέπει να ισχύσουν τόσο για τους εκπροσώπους των φορέων όσο και 
για τους εκπροσώπους των Υπηρεσιών προκειµένου να περιοριστεί η δυνατότητα 
«παρεµβάσεων» και 
β) Επιπλέον τα κριτήρια να διαµορφώνονται έτσι ώστε να είναι και αναλογικά προς το έργο και 
το κόστος του και να επιδέχονται αντικειµενική και µετρήσιµη κρίση.  
 
ΙΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ   
 
Ε.1 Υφιστάµενες θετικές ρυθµίσεις που οφείλουν να διατηρηθούν  
Εν όψει όλων των αλλαγών που επιφέρει ο νέος νόµος ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα 
παρακάτω θέµατα τα οποία αντιπροσωπεύουν λύσεις που µετά από πολλές προσπάθειες των 
εργοληπτικών οργανώσεων έχουν επιτευχθεί. 
Προτείνεται : 
 Να γίνει υποχρεωτική η χορήγηση/ανάρτηση όλων των τευχών και των σχεδίων στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής από τη πρώτη µέρα δηµοσίευσης της προκήρυξης. 
Παρατυπίες στην παραπάνω διαδικασία δηµοσίευσης να αποτελούν λόγο ακύρωσης/ αναβολής  
του διαγωνισµού. 
 Να ορισθεί, αυξηµένη απαίτηση χρονικού διαστήµατος δηµοσίευσης της προκήρυξης ώστε να 
υπάρχει ικανός χρόνος (µεγαλύτερος του ελάχιστου των κοινοτικών οδηγιών) για καλύτερη 
προετοιµασία και ακόµη σηµαντικότερος χρόνος στην περίπτωση των µελετοκατασκευών.   
 Η  υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στις επιτροπές 
διαγωνισµού και στα τεχνικά συµβούλια. 
  Η  αποτροπή περιορισµού του ανταγωνισµού µέσω προσθήκης ειδικών όρων εµπειρίας που 
πολλές φορές ήταν φωτογραφική. 
 Η αποτροπή του περιορισµού του ανταγωνισµού µέσω π.χ. λανθασµένου ή σκόπιµου 
καθορισµού κατηγοριών έργων σε κατηγορίες ουσιαστικά ανενεργές ή µε πολύ λίγα σε πλήθος 
πτυχία.   
 Να περιοριστεί ο αθέµιτος ανταγωνισµός που προκαλείται από τις προσκλήσεις 
περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων µε δήθεν επίκληση κατεπείγουσας ανάγκης. 
 Να γίνει περαιτέρω µεγαλύτερος περιορισµός εφαρµογής του υφισταµένου συστήµατος της 

µελέτης- κατασκευής.  
  Ο αποκλεισµός κάθε περίπτωσης αναβίωσης ύποπτης διαδικασίας µε την οποία εφαρµοζόταν 
η µελέτη-κατασκευή σε πλήθος απλών και συνήθων έργων (απλά κτίρια, οδοποιίες κλπ.) χωρίς 
µάλιστα να υπάρχει οποιοσδήποτε έλεγχος στη µεθοδολογία για τον προσδιορισµό του 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
 Σε περίπτωση που ζητείται συνεργασία µε εξειδικευµένη επιχείρηση π.χ. συντηρητής 

µνηµείων, κάτοχος ειδικού γεωτρυπάνου κλπ., να καταργηθεί η δυνατότητα των αναθετουσών 
αρχών να απαιτούν αποκλειστική συνεργασία καθώς κάτι τέτοιο µειώνει υπερβολικά τον 
ανταγωνισµό. 
 
Ε.2 ∆ιαδικασία Ανάθεσης – Μητρώα  
Θα πρέπει να τονιστεί ότι για την ελληνική πραγµατικότητα η ατόφια µεταφορά - εφαρµογή 
οποιουδήποτε ευρωπαϊκού συστήµατος ανάδειξης αναδόχου που εµπεριέχει υποκειµενικά – µη 
µετρήσιµα κριτήρια επιλογής καταλήγει στην ενθάρρυνση της διαφθοράς. Κατά συνέπεια πρέπει 
πάση θυσία να αποφευχθούν συστήµατα που περιλαµβάνουν την µη ελέγξιµη, υποκειµενική 
κρίση ως βασική παράµετρο επιλογής και να προταθούν ποσοτικοποιηµένες µέθοδοι ή και 
αλγόριθµοι ανάδειξης αναδόχου. Με αυτόν τον τρόπο οι Αναθέτουσες Αρχές δεν θα είναι 
ανεξέλεγκτες  
 
Ταυτόχρονα, το 6ο µέρος του Σχ. Νόµου σχετικά µε τη διαδικασία ανάθεσης, πρέπει να 
µελετηθεί σε συνάρτηση µε την διατήρηση των Μητρώων ΜΕΕΠ και την ενδεχόµενη βελτίωσή 
τους.   
 
Η πιθανολογούµενη κατάργηση των κατωτάτων ορίων αλλά παράλληλα και η θέσπιση 
δυνατότητας συµµετοχής σε διαγωνισµό έργου πάνω από το ανώτερο όριο της τάξης εφόσον 
επιδεικνύεις εµπειρία σε αντίστοιχο µε το δηµοπρατούµενο έργο θα φέρει κοσµογονικές 
αλλαγές.  
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Ουσιαστικά η αναφερόµενη στο άρθρο 139 παράγρ.3 απαίτηση στον τοµέα δραστηριοτήτων του 
δηµοπρατούµενου έργου καλύπτεται από τα ΜΕΕΠ και δεν είναι ορθό να αφεθεί στην αυθαίρετη 
κρίση κάθε αναθέτουσας αρχής.   
 
Η υποχρέωση αλληλέγγυας ευθύνης και ιδιοτήτων ισοδύναµων µε τον παρέχοντα την εµπειρία 
τρίτο φορέα, ανατρέπει τα σκοπό για τον οποίο έχει θεσµοθετηθεί αυτή από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και περιορίζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό.  
 
Ε.3 Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων / Τµήµα Κατασκευών   
Ενόψει των παραπάνω προτείνεται να απαιτείται η έγκριση µε Υπουργική απόφαση 
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕ∆Ι για τις 
παρακάτω διαδικασίες: 
1. ∆ηµοπράτηση µε µελέτη – κατασκευή. 
2. ∆ηµοπράτηση µε την προσθήκη ειδικών όρων όπως:  
2.1  Απαίτηση ορισµένου ελάχιστου κύκλου εργασιών, ανά χρονική περίοδο, σχετιζόµενου µε το 
αντικείµενο της σύµβασης. 
2.2 Απαίτηση ελάχιστου κύκλου εργασιών, ανά χρονική περίοδο.   
2.3 Απαίτηση ελάχιστης οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής ικανότητας. 
3. Η απαίτηση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ή / και περιβαλλοντικής  διαχείρισης δεν 
µπορεί να εφαρµόζεται επιλεκτικά και σπάνια. Να καθορισθεί εάν απαιτείται και εάν ναι να 
εισαχθεί ως όρος στα πρότυπα τεύχη και να δοθεί ένας τουλάχιστον χρόνος προσαρµογής των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων στο νέο καθεστώς.  
4. Εφαρµογή του συστήµατος της προεπιλογής. 
 
Ε.4 Κλειστή διαδικασία  
Σε περίπτωση εφαρµογής της κλειστής διαδικασίας – προεπιλογής ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στην αναλογικότητα των κριτηρίων, καθώς, λόγω της πιθανής κατάργησης των 
κατωτάτων ορίων, υφίσταται ο κίνδυνος να µονοπωλούν τις προεπιλογές οι µεγαλύτερες σε 
τάξη και µέγεθος επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα θα πρέπει να προβλέπεται για την βαθµολόγηση 
της εµπειρίας κλάσµα του προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου έργου µε άνω όριο τον 
προϋπολογισµό του.  
 
Ε.5 Κατάργηση παρεκκλίσεων  
Είναι θετικό ότι επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας σε όλες ανεξαιρέτως τις 
αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντας φορείς βάσει των κοινοτικών οδηγιών περί δηµοσίων 
συµβάσεων και πλέον δεν θα υφίσταται καµία παρέκκλιση από αυτές που ίσχυαν µέχρι σήµερα 
και είχαν δηµιουργήσει τεράστια ζητήµατα ασφαλείας δικαίου και διαφάνειας των διαδικασιών.  
 
Ε6 Θέµατα Επίβλεψης  
Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι το ζήτηµα της επίβλεψης ως του κρισιµότερου κρίκου στην 
αλυσίδα παραγωγής των δ.ε., κρίκος που µπορεί να ενδυναµωθεί σε σηµαντικό βαθµό εάν 
επιτραπεί η επίβλεψη και από πιστοποιηµένους ιδιωτικούς φορείς.  
 
Ε.7 Αναλυτικά τιµολόγια – Παρατηρητήριο Τιµών  
Προτείνεται να υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση, µετά από ένα µεταβατικό στάδιο 
ολίγων µηνών, σύνταξης των προϋπολογισµών µελέτης µε βάση αναλυτικά τιµολόγια τα οποία 
θα αναλύουν τους συντελεστές κόστους κάθε εργασίας και των οποίων οι τιµές θα παρέχονται 
από το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων». Για την 
ανάπτυξη, λειτουργία και διαρκή ενηµέρωση του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» προτείνεται (βλ νέο άρθρο 28Α) η 
συγκρότηση ειδικού επιχειρησιακού σχήµατος µε τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου, µη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του ΥΠΥΜΕ∆Ι, στο οποίο 
εκπροσωπούνται ισότιµα όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
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