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ΘΕΜΑ: Η υπ'αριθµ. 3367/29.5.2017 επιστολή του Προέδρου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. 31300/24.5.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Αντιφατικές οδηγίες
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ σε ζητήµατα υποχρέωσης υπογραφής των ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ".

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Με µεγάλη ικανοποίηση δεχθήκαµε την άµεση απόκρισή σας επί της σχετικής επιστολής
µας, µε την οποία αποδέχεστε την ύπαρξη του προβλήµατος που επισηµάναµε και το οποίο
µακραίνει ήδη επί 10µηνο µετά την ψήφιση του Ν.4412/2016, ταλαιπωρεί αναίτια την
εργοληπτική επιχειρηµατικότητα της Χώρας, βάλλει ευθέως κατά του ελεύθερου επιχειρείν,
της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και του ανταγωνισµού που
επιτυγχάνεται κατά τις δηµοπρασίες των δηµοσίων έργων, µε αποτέλεσµα OΛΕΣ οι
δηµοπρασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό το πλαίσιο του Ν.4412/2016 να βρίσκονται
στον "αέρα", αφού πολλές προσωρινές µειοδότριες εταιρείες στις µέχρι σήµερα
δηµοπρασίες απειλούνται µε αποκλεισµό ή έχουν αποκλεισθεί ήδη παρ’ όλη την
προσαρµογή τους στις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 6 του Ν.4412/2016.
Αυτή είναι µία πραγµατικότητα που δεν µπορεί κανείς να αγνοήσει, ούτε εµείς ως φορέας
εκπροσώπησης του εργοληπτικού κλάδου, ούτε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
που έχει την νοµοθετική πρωτοβουλία για τα δηµόσια έργα, ούτε το Υπουργείο Ανάπτυξης
που έχει τον στόχο της απορροφητικότητας ούτε φυσικά και η ΕΑΑ∆ΗΣΥ που, όπως
αναφέρετε στην επιστολή σας, γνωµοδοτεί και δεν νοµοθετεί.
Ωστόσο κύριε Πρόεδρε στις αρµοδιότητες της Αρχής, βάσει του Ν.4412/2016 είναι η
έκδοση:
α. του ΤΕΥ∆ και
β. των Πρότυπων Τευχών ∆ιακηρύξεων.
Στα κείµενα α και β ανωτέρω που έχει εκδώσει η Αρχή δεν αναφέρεται πουθενά ρητά και
ξεκάθαρα η αναγκαιότητα υπογραφής των ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ από όλα τα Μέλη του ∆.Σ.
Συγκεκριµένα, για την έκδοση του ΤΕΥ∆, σε συνέχεια της παραγράφου 4 του άρθρου 79
του Ν.4412/2016 η Αρχή δεν υποχρεώνεται να ακολουθήσει πιστά και κατά γράµµα τις
προβλέψεις του ΕΕΕΣ αλλά να εκδώσει αντίστοιχο τυποποιηµένο έγγραφο υπεύθυνης
δήλωσης όπου απαιτείται. ∆εδοµένης της γνώσης της Αρχής περί προβληµάτων που έχει
δηµιουργήσει το ενδεχόµενο υπογραφής του ΕΕΕΣ από περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα σε µεγάλο αριθµό κρατών µελών της ΕΕ, όπως µας πληροφορείτε µε την
επιστολή σας, θα έπρεπε, είτε να αποσαφηνίζεται σαφώς και διάφανα στο ΤΕΥ∆ που η Αρχή
εξέδωσε η υποχρέωση υπογραφής του από όλα τα Μέλη του ∆.Σ., είτε η Αρχή να το
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διαµορφώσει µε τρόπο ώστε να µην απαιτείται η υπογραφή του από όλα τα Μέλη του ∆.Σ
(εφόσον πρόκειται για ρύθµιση έργων κάτω του κοινοτικού ορίου) πάλι όµως µε σαφήνεια.
Περαιτέρω, τέτοιος σαφής όρος περί υποχρέωσης υπογραφής του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ από όλα τα
µέλη του ∆.Σ. δεν υπάρχει στις πρότυπες διακηρύξεις, οι οποίες είναι και δεσµευτικές για
τις Υπηρεσίες. Άρα και πάλι, εφόσον η Αρχή γνώριζε τα σχετικά προβλήµατα, θα έπρεπε να
υπάρξει σαφήνεια και ξεκάθαρη η σχετική αναγκαιότητα, ειδικά δε όταν επί σειρά ετών ο
νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα συµµετοχής σε
διαγωνισµό και σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης, τότε η εταιρεία, που θα έχει εν τω
µεταξύ αναδειχθεί προσωρινή ανάδοχος, αποκλείεται κατά τον έλεγχο που θα
επακολουθήσει.
∆υστυχώς µε την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων δηµιουργήθηκε αοριστία και ασάφεια επί
του θέµατος.
Είµαστε βέβαιοι ότι εάν αναγράφονταν ρητώς η αναγκαιότητα υπογραφής των ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ,
π.χ. στις Πρότυπες ∆ιακηρύξεις δεν θα υπήρχε ούτε η ανάγκη απάντησης της Αρχής µε την
υπ' αριθµ. 38 ερωταπάντηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, ούτε η ανάγκη επικοινωνίας της
Αρχής µε στέλεχος της DG GROW, ούτε και η ανάγκη ειδικότερης νοµοθετικής ρύθµισης,
αφού σε αυτήν την ξεκάθαρη περίπτωση η κάθε εργοληπτική εταιρεία θα είχε
πραγµατοποιήσει τον σχεδιασµό της, ώστε να καταθέσει µε τον προβλεπόµενο τρόπο τα
έγγραφα συµµετοχής της σε διαγωνισµό.
∆ηλαδή, σε αυτό το χρονικό σηµείο, µε ΟΛΕΣ τις σχετικές δηµοπρασίες να
εκκρεµούν, δεν είναι µόνο η αναγκαιότητα υπογραφής από όλα τα Μέλη του ∆.Σ. των
ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ που έχει προβληµατίσει - είναι το γεγονός ότι αυτή η αναγκαιότητα δεν κατέστη
σαφής από την πρώτη στιγµή σε όλα τα υποχρεωτικής εφαρµογής έγγραφα που η Αρχή
έχει εκδώσει και αφορούν στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, µε αποτέλεσµα πολλές
εργοληπτικές εταιρείες να συµµετέχουν µε τον αυτονόητο τρόπο που συµµετείχαν στους
διαγωνισµούς µέχρι και πρόσφατα.
Υπό αυτό το πρίσµα θεωρούµε ότι αιτιολογείται η διατύπωσή µας ότι οι απόψεις της Αρχής,
όπως εκφράζονται και από τα υποχρεωτικής εφαρµογής έγγραφα που έχει εκδώσει, έχουσα
την αρµοδιότητα από τον Ν.4412/2016, δεν είναι σαφείς και ξεκάθαρες και έχουν
δηµιουργήσει αοριστία, αντί να αποσαφηνίσουν, µε αποτέλεσµα αντί οι Επιτροπές
∆ιαγωνισµού να δίδουν την προσοχή τους στα ουσιαστικά ζητήµατα της διαπίστωσης της
ύπαρξης ή µη των ελεγχοµένων νοµικών καταστάσεων (π.χ. ποινικές καταδίκες), να
αναλώνονται στην ερµηνεία των µη ξεκάθαρων οδηγιών της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και να αποκλείουν
της περαιτέρω συµµετοχής ανύποπτες συµµετέχουσες εργοληπτικές εταιρείες.
Βέβαια η άποψη του Συνδέσµου µας συνταυτίζεται µε την άποψη του Νοµικού µας
Συµβούλου που σας διαβιβάσαµε µε το σχετικό και σύµφωνα µε την οποία τεκµηριώνεται
και νοµικά η θέση ότι το ΤΕΥ∆ και το ΕΕΕΣ υπογράφονται µόνο από τον νόµιµο εκπρόσωπο
της διαγωνιζόµενης εταιρείας (ή το εξουσιοδοτηµένο ειδικώς προς τούτο πρόσωπο) και δεν
απαιτείται η υπογραφή κανενός άλλου προσώπου επ’ αυτών. Άλλωστε όπως είχαµε τονίσει
και στην σχετική επιστολή µας, σε πολλές περιπτώσεις είναι φύσει αδύνατο να µπορούν
όλα τα µέλη του ∆.Σ. να υπογράψουν από κοινού το ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ λόγω π.χ. µόνιµης
κατοικίας σε άλλη χώρα, νοσηλείας, ασθένειας, κ.α. µε αποτέλεσµα τον σηµαντικό
περιορισµό του ανταγωνισµού στους διαγωνισµούς µε τεχνητό τρόπο.
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Σε αυτό το συµπέρασµα οδηγεί και η παράγραφος 6 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016 στην
οποία αναγράφεται ότι: "Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και
µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.".
Αγαπητέ κε Πρόεδρε,
ο ΣΑΤΕ έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει την θεσµική αναγκαιότητα ύπαρξης της
Αρχής, µίας Αρχής µε εποικοδοµητικό και ουσιαστικό ρόλο και θέσεις που θα διευκολύνουν
την επιχειρηµατικότητα, τον ανταγωνισµό και την ίση και δίκαιη αντιµετώπιση των
επιχειρήσεων του κλάδου. Από την µέχρι σήµερα εξαιρετική συνεργασία µας είµαστε
πεπεισµένοι ότι υπό αυτό το πλαίσιο ασκείτε τα καθήκοντά σας ως Προέδρου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ,
γεγονός ιδιαίτερα κρίσιµο για την συνεργασία της Αρχής µε φορείς του κλάδου.
Ωστόσο, θα πρέπει να συµφωνήσετε, ότι η θέση της Ελλάδας στην κλίµακα της σχετικής
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της (57η θέση µεταξύ 63 χωρών - Παγκόσµια
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας) δεν θα βοηθηθεί καθόλου από την συνέχιση µίας άσκοπης
και γραφειοκρατικής προσέγγισης του θέµατος των υπογραφών του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ,
προσέγγιση που µειώνει σε σηµαντικότατο βαθµό επιχειρηµατικές επιλογές και ευελιξία και
αντίκειται στην προσπάθεια µείωσης της γραφειοκρατίας που προσπαθούν να επιτύχουν οι
εναρµονιζόµενες ευρωπαϊκές οδηγίες.
Με αυτό το δεδοµένο, ζητούµε την τάχιστη επίλυση του ζητήµατος µε την νοµοθετική
ρύθµιση που µας πληροφορείτε ότι έχει συνταχθεί και η οποία, κατά την άποψή µας θα
πρέπει να εφαρµοστεί ισότιµα για όλες τις περιπτώσεις των διαγωνισµών υπό τον
Ν.4412/2016, ενώ στο πλαίσιο των προβλέψεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 102
του Ν.4412/2016 (υποχρεωτική η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον
προσφέροντα ή υποψήφιο) ζητούµε την έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας από την
Αρχή µε την οποία να δίδεται η δυνατότητα προσκόµισης των σχετικών
εκκρεµοτήτων προκειµένου εντελώς επουσιώδεις λόγοι να µην συντελούν σε αναίτιους
αποκλεισµούς εργοληπτικών εταιρειών, εις βάρος του ανταγωνισµού και του δηµοσίου
συµφέροντος (δηλαδή µε την οδηγία να προβλέπεται προσκόµιση της δήλωσης
ΕΕΕΣ/ΤΕ∆Υ µε όλες τις υπογραφές των µελών του ∆.Σ., τουλάχιστον για τις
προσωρινές µειοδότριες επιχειρήσεις).
Ο Σύνδεσµός µας αντιλαµβανόµενος πλήρως τον θεσµικό του ρόλο ως εκπροσώπου του
εργοληπτικού κλάδου θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο και τον ρόλο της Αρχής,
συµβάλλοντας µε τα µέσα που διαθέτει στην ανάδειξη του ρόλου του τεχνικού κλάδου.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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