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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΚΟΙΝ.:

- Γραφείο Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών
- ΕΑΑ∆ΗΣΥ

ΘΕΜΑ: Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗ∆ΗΣ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων.
Ζητήµατα ετοιµότητας Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
ΣΧΕΤ.: (1) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 28990/7.7.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Ηλεκτρονικές
∆ηµόσιες Συµβάσεις στην Ελλάδα".
(2) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 29461/6.11.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Εφαρµογή
ΕΣΗ∆ΗΣ στις συµβάσεις έργων του Ν.3669/2008 - Αναγκαιότητα µετάθεσης
έναρξης χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ στα δηµόσια έργα".
(3) Το υπ'αριθµ. πρωτ.: 100971/30-9-2016 έγγραφο της ΓΓΕ µε θέµα:
«Ηλεκτρονικοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών συµβάσεων δηµοσίων έργων,
µελετών και συναφών υπηρεσιών».
(4) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 30857/20.1.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: " Επείγον
αίτηµα συµµετοχής εκπροσώπου µας στην επόµενη συνάντηση δοκιµαστικής
χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας δηµοπρασιών δηµοσίων έργων ".
Αγαπητοί κ.κ.
Με τις σχετικές επιστολές που σας είχαµε απευθύνει εγκαίρως και είχαµε κοινοποιήσει στο
Υπουργείο Υποδοµών, εκφράζαµε την αιτιολογηµένη αγωνία µας για τη λειτουργική
ανεπάρκεια του ΕΣΗ∆ΗΣ αναφορικά µε την υποδοχή δηµοπρασιών δηµοσίων έργων και την
ταυτόχρονη αναποτελεσµατικότητά του, ως προς τη διευκόλυνση πρόσβασης στις
δηµοπρασίες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Παράλληλα, και δεδοµένης της σηµαντικότητας που κατέχει η µεταρρύθµιση της
ολοκληρωµένης και καθολικής εφαρµογής του ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλες τις δηµόσιες
συµβάσεις, ειδικά δε ως προς τους στόχους καταπολέµησης της διαφθοράς,
τήρησης των αρχών της διαφάνειας και εξασφάλισης συνθηκών υγιούς
ανταγωνισµού, ο Σύνδεσµός µας δήλωνε πρόθυµος προκειµένου να συζητηθούν τρόποι
έγκαιρης, αποτελεσµατικής και εναρµονισµένης αντιµετώπισης των τεχνικών ατελειών του
υφιστάµενου συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), σύµφωνα µε δόκιµες ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και
µε τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που έχει καθορίσει η ΕΕ, ώστε και να διασφαλίζεται η
οµαλή συµµετοχή των εργοληπτικών εταιρειών σε ένα διάφανο και λειτουργικό
ηλεκτρονικό σύστηµα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
∆υστυχώς οι έγκαιρες και δικαιολογηµένες ανησυχίες του Συνδέσµου µας δεν
αξιοποιήθηκαν µε αποτέλεσµα να περάσει αναξιοποίητο σηµαντικό χρονικό διάστηµα και
κατά συνέπεια οι σχετικές απαιτήσεις έγιναν "επείγουσες και επιτακτικές" και µε τη σειρά
τους κατέστησαν "αναγκαία την άµεση επέκταση και προσαρµογή της λειτουργικότητας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ώστε αυτό να
καλύψει και τις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και
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παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών", σύµφωνα µε το (3)
σχετικό.
Το αποτέλεσµα της επέκτασης της σύµβασης δεν έχει γίνει γνωστό, την ίδια στιγµή που
σύµφωνα µε τα άρθρα 36,37 και 379 παρ. 2 του Ν.4412/2016 από τις 18.4.2017 και µετά
όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ για τις
δηµόσιες συµβάσεις εκτέλεσης των έργων.
∆ηλαδή, σε 7 ηµέρες από σήµερα θα πρέπει όλες οι Αναθέτουσες Αρχές ∆ηµοσίων Έργων
της Ελλάδος και οι εµπλεκόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν µία
ηλεκτρονική εφαρµογή/παλτφόρµα για την οποία:


∆εν έχετε ανακοινώσει ούτε καν κάποια δοκιµαστική εκδοχή της,



∆εν έχετε ενηµερώσει µε κανέναν τρόπο για τα χαρακτηριστικά της,



∆εν έχετε εν τέλει καταφέρει να προσαρµόσετε / αναπτύξετε µέσω της ανωτέρω
αναφερόµενης επέκτασης σύµβασης.

Κύριοι,
Το αίτηµα της διαφάνειας και της ενίσχυσης του ανταγωνισµού στην δηµοπράτηση των
δηµόσιων έργων θέτει διαχρονικά ο ΣΑΤΕ, και ειδικά από τον Απρίλιο του 2009 και µετά µε
συγκεκριµένο και εµφατικό τρόπο. Ως βασικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΑΤΕ
υπογράµµισε εξαρχής την ανάγκη µετάβασης σε ηλεκτρονική µορφή όλων των φάσεων και
πληροφοριών ενός έργου - σχεδιασµού-µελέτης, δηµοπράτησης, ανάθεσης, εκτέλεσης,
επίβλεψης της κατασκευής, αλλά και τήρησης της ταυτότητας του έργου, του Μητρώου
Κατασκευαστών, όπως και του Παρατηρητηρίου Τιµών - και, µάλιστα, προσφέρθηκε, να
συµβάλει και µε δικές του δυνάµεις, µε δόκιµες ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και µε τις
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που έχει καθορίσει η ΕΕ, στην κατά το δυνατόν ταχύτερη
και λειτουργική ολοκλήρωση του συστήµατος.
Πρόκειται για µία διαδικασία την οποία ο ΣΑΤΕ διακηρύσσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
στο πλαίσιο του δραστικού περιορισµού της γραφειοκρατίας και, κυρίως, της εµπέδωσης
της διαφάνειας κατά τις δηµοπρασίες.
∆υστυχώς, 9 έτη µετά είµαστε ακόµη σε νηπιακό στάδιο ανάπτυξης των ανωτέρω
συνθηκών, χωρίς η ευθύνη να βαρύνει τον εργοληπτικό κόσµο.
∆εδοµένου του ενδιαφέροντος του Συνδέσµου, όπως προκύπτει από τις καταστατικές
αρµοδιότητες, να προστατεύει τα συµφέροντα των Μελών του και να πληροφορεί σχετικά
αυτά, σας ζητούµε να µας ενηµερώστε σχετικά µε την περιγραφόµενη στον
Ν.4412/2016 υποχρέωση της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να χρησιµοποιήσει το
ΕΣΗ∆ΗΣ και στην περίπτωση των δηµοσίων έργων από τις 18.4.2017 και µετά. Επί τη
ευκαιρία σας πληροφορούµε εκ νέου ότι το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ στο πλαίσιο των καταστατικών
του αρµοδιοτήτων και προκειµένου να προστατέψει τα Μέλη του έχει οµόφωνα αποφασίσει
να προσλάβει σύµβουλο πληροφορικής προκειµένου να ελέγξει την διασφάλιση του
απορρήτου της ηλεκτρονικής πλατφόρµας δηµοπράτησης έργων, όταν αυτή ετοιµαστεί.
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