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ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των διατάξεων του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των
∆ηµοσίων Συµβάσεων».
Κύριε Υπουργέ,
Το εν θέµατι σχέδιο νόµου για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναµόρφωση
του ρυθµιστικού πλαισίου των ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο τέθηκε σε ∆ηµόσια
∆ιαβούλευση που θα ολοκληρωθεί στις 7-12-2020, είναι ένα ογκώδες νοµοθέτηµα
αποτελούµενο από 180 άρθρα που τροποποιούν δραστικά την υφιστάµενη νοµοθεσία περί
Ανάθεσης και Εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων καθώς και των λοιπών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
Οι τροποποιήσεις είναι σηµαντικότατες, ειδικά δε αυτές που αφορούν στο στάδιο εκτέλεσης
(συµβατικό στάδιο) είναι τόσο εκτεταµένες που τροποποιούν ουσιωδώς το ισχύον
καθεστώς, που δεν µετέβαλε ούτε ο Ν. 4412/2016, ο οποίος µετέφερε αυτούσιο το
προϊσχύσαν καθεστώς του Ν. 3669/2008.
Παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσµός µας, ο οποίος εκπροσωπεί την εργοληπτική
επιχειρηµατικότητα για περισσότερο από µισό αιώνα, µετέχει συστηµατικά σε όλες τις
σχετικές προεργασίες που προηγούνται της κατάρτισης σχεδίων ή προτάσεων νόµων που
αφορούν στον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων, οι σχετικές τροποποιήσεις δεν είχαν
περιέλθει σε γνώση µας, µέχρι πριν την ανακοίνωση έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης
του νοµοσχεδίου (24-11-2020) και κατά συνέπεια θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη
παράτασης της διαβούλευσης, εφόσον φυσικά επιθυµείτε να εκφραστεί ουσιαστική και
γόνιµη θέση των εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα κληθούν να ασκήσουν επιχειρηµατική
δράση εντός του πλαισίου που θέτει το υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο.
Τονίζουµε ότι ήδη από την αρχική εξέταση των 260 σελίδων του νοµοσχεδίου, πέραν από
τις επί της ουσίας παρατηρήσεις και ενστάσεις που έχουµε επί ουσιωδών θεµάτων, έχουµε
εντοπίσει και πολλά σφάλµατα, ασαφείς ή µη δόκιµες διατυπώσεις κρισίµων ζητηµάτων,
νοµικές αβλεψίες, αντιφάσεις, νοµοτεχνικές αστοχίες, ακόµη και συντακτικά ή/και
αριθµητικά λάθη, που εάν δεν αντιµετωπισθούν στο σύνολό τους θα δηµιουργήσουν πολλά
προβλήµατα.
Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30001637CER11.5101900329

