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Ψήφισµα 17ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για το N.4412/16 και  

τις υπερβολικές εκπτώσεις στα έργα. 
 
 

O πρώτος χρόνος λειτουργίας του πρόσφατου Ν.4412/16 δυστυχώς δε µας κάνει καθόλου αι-
σιόδοξους για το µέλλον του Συστήµατος Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων στη χώρα µας. 
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των έργων, εργασιών και µελετών, που προέκυψαν κυ-
ρίως µετά την εφαρµογή του Ν. 4412/2016 που ισχύει από τις 8/8/2016 είναι οι υπερβολικά 
µεγάλες εκπτώσεις. Έχουν αναφερθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, εκπτώσεις για έργα έως και 
85% και για µελέτες έως και 90%.  
Η εφαρµογή του Νόµου µε τις αδυναµίες του, η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, η κα-
τακόρυφη πτώση του αριθµού υπογεγραµµένων συµβάσεων έργων είναι θέµατα πολύ σοβαρά 
που απασχολούν τον κλάδο των µηχανικών. 
Ο προηγούµενος νόµος Ν.3669/2008 όριζε µεγαλύτερες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε περί-
πτωση µεγάλων εκπτώσεων και αυτό ήταν ένα “φρένο” που έλεγχε µερικώς την κατάσταση.  
Οι εγγυήσεις αυτές υπολογίζονταν τουλάχιστον στο 5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, 
ενώ µε τον Ν.4412/2016 υπολογίζονται στο 5% της προς υπογραφή σύµβασης (δηλαδή µετά 
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την έκπτωση). Η ρύθµιση αυτή διευκολύνει τον εργολάβο γιατί του δεσµεύει πολύ µικρότερα 
ποσά, αλλά δε διασφαλίζει το έργο σε περίπτωση αστοχίας της σύµβασης.  
Για την αντιµετώπιση των «ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών» το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 
προβλέπει ότι «µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι που να καθορίζουν και να εξειδικεύουν τον χα-
ρακτηρισµό της προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλή», αλλά σχεδόν 15 µήνες µετά, ουδεµία 
σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε που να αφορά τον ορισµό κριτηρίων, σύµφωνα µε τα οποία µια 
προσφορά θα θεωρείται ασυνήθιστα χαµηλή, ώστε να αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγω-
νισµού αν δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη. 
Το φαινόµενο των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών έχει πολλαπλές συνέπειες: 

• Απαξιώνονται τα ελάχιστα δηµόσια έργα που εκτελούνται, όσον αφορά τη διασφάλιση 
των προδιαγραφών και κατ' επέκταση, την αµφιβόλου ποιότητας έργα τα οποία γίνονται 
αποδεκτά και παραλαµβάνονται οριακά, από τους αρµόδιους φορείς υλοποίησης.  

• Τα έργα οδηγούνται σε αδιέξοδο καθώς οι ανάδοχοι αδυνατούν να τα ξεκινήσουν ή να 
τα ολοκληρώσουν και/ή προσφεύγουν στη διαιτησία µε οικονοµικά πρόσθετα αιτήµατα 
(“απρόβλεπτα”, Συµπληρωµατικές Συµβάσεις κλπ) µε επιπτώσεις στα έργα και στην κοι-
νωνία λόγω καθυστερήσεων ή ακύρωσης εκτέλεσής τους.  

• Συµπιέζονται έως σηµείου οικονοµικής ασφυξίας οι µικροί και µικροµεσαίοι εργολήπτες. 
Η εκτέλεση των έργων µε ζηµία για τον εργολάβο οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση, σε 
πολύ µεγάλα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης αλλά µε αµφιβόλου ποιότητα κατασκευής. 

• Απαξιώνεται η επιστηµονική γνώση όταν οι µηχανικοί αναγκάζονται να εκπονούν µελέ-
τες µε εκπτώσεις έως και 90% , που ουσιαστικά µετατρέπουν τα µελετητικά γραφεία σε 
«γαλέρες». 

• ∆ε διασφαλίζεται η στοιχειώδης εφαρµογή των ελάχιστων πλέον εργασιακών και ασφα-
λιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων καθώς και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
των έργων. 

• Η υποστελέχωση ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων, των Περιφερειών και των ∆ήµων, η 
έλλειψη αναγκαίων υποδοµών και εργαλείων των µηχανικών,  η δαιδαλώδης νοµοθεσία 
η οποία πολλές φορές δεν συµβαδίζει µε την πραγµατικότητα, η αρνητική στάση των 
Υπουργείων στο θέµα της επικοινωνίας µε τον κλάδο των µηχανικών κάνει ακόµη πιο 
προβληµατική την κατάσταση. Και βέβαια, στο βάθος είναι και το «βαθύ κράτος» που 
«ρυθµίζει» και «εναρµονίζει» την εκτέλεση των έργων. 

Ποιος την πληρώνει;  
• Η κοινωνία στην οποία απευθύνονται τα έργα, τα οποία είτε θα καθυστερήσουν είτε θα 

έχουν κακή ποιότητα είτε θα δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ.   
• Οι εργαζόµενοι µηχανικοί οι οποίοι είναι αναγκασµένοι: να συντάξουν µελέτες µε τιµές 

υλικών και εργασιών οι οποίες δεν συµβαδίζουν µε την πραγµατικότητα, να επιβλέψουν 
έργα µε µεγάλες εκπτώσεις άρα τιµές υλικών κάτω του κόστους, να αναλάβουν να ε-
κτελέσουν µια µελέτη η οποία περιλαµβάνει εργασίες που είχαν προβλεφθεί πριν µεγάλο 
διάστηµα άρα µε κίνδυνο οι ανάγκες να έχουν αλλάξει, να ελέγχουν τις εργασίες του 
αναδόχου όταν βρεθεί µέσο µετακίνησης και επωµιζόµενοι αρκετές φορές µέρος των 
εξόδων µετακίνησης, λόγω της απαράδεκτα χαµηλής αποζηµίωσης των εκτός έδρας µε-
τακινήσεων των Μηχανικών, να αντιµετωπίσουν µόνοι τους τις ποινικές διώξεις, χωρίς 
νοµική κάλυψη, διώξεις που µπορεί να προκύψουν λόγω όλων των παραπάνω προβλη-
µάτων και επιπλέον σε περίπτωση που κάποιοι αρνηθούν να υποκύψουν στις πιέσεις 
των αιρετών.  

Από όλη την κατάσταση αυτή, βγαίνει κερδισµένος ο µνηµονιακός προϋπολογισµός που µέσω 
των µεγάλων εκπτώσεων διασφαλίζει «πλεονάσµατα». Τα «πλεονάσµατα» όµως θα είναι προ-
σωρινά γιατί έργα που δεν εκτελούνται σωστά µετατρέπονται σε «βαρέλια δίχως πάτο». 
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Ζητάµε να επανεξεταστεί το θέµα της εξειδίκευσης των όρων χαρακτηρισµού µιας οικονοµικής 
προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής ανά κατηγορία έργου και µελέτης, µε συµµετοχή στην 
οµάδα εργασίας που συστάθηκε στο Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών και εκπροσώπων της Π.Ο. 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, καθώς και άλλων εκπροσώπων από εργοληπτικές και µελετητικές οργανώσεις, ώστε 
να υπάρξει η µέγιστη δυνατή συναίνεση από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του συστήµα-
τος παραγωγής δηµοσίων έργων και µελετών, πριν την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το αρ-
µόδιο Υπουργείο. 

 


