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Αριθ. Πρωτ. 26428/ΓΒ/σµ  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013  

  

 Π Ρ Ο Σ  Τον   

Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων  

κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

101 91 Χολαργός 

 

 
ΘΕΜΑ: Επείγοντα προβλήµατα Εργοληπτικού Κλάδου – Προτεινόµενες ρυθµίσεις.  

 
Αξιότιµε κύριε  Υπουργέ,  
 

σας γνωστοποιούµε την κάτωθι πρόσφατη αλληλογραφία του Συνδέσµου µας µε την 
προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που είχε την θεσµική αρµοδιότητα των 
σχετικών  ρυθµίσεων, για ζητήµατα ιδιαίτερα κρίσιµα για την άσκηση της εργοληπτικής 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα:  

 
- Η υπ’αριθµ.26362/18-6-2013/επιστολή µε θέµα: «Αδικαιολόγητος περιορισµός 

ισχύος διατάξεων στην παραγωγή δηµοσίων έργων»  
- Η υπ‘ αριθµ. 26360/18-6-2013/επιστολή µε θέµα: «∆ιαδικασία διαιτησίας για την 

επίλυση διαφορών στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων (άρθρο 64 του 
Ν.4155/2013) – Αίτηµα παράτασης προθεσµιών επίλυσης».   

- Η υπ‘ αριθµ. 26174/26-4-2013 επιστολή µε θέµα: «Μεταρρύθµιση Νοµοθετικού 
πλαισίου των ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Πρότυπα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και Σχεδίων 
Συµβάσεων» 

- Η υπ‘ αριθµ. 26159/24-4-2013 επιστολή µε θέµα: «Προτάσεις άµεσης υλοποίησης 
επί ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των ∆ηµοσίων Έργων»  

- Η υπ‘ αριθµ. 26054/04-4-2013 επιστολή µε θέµα: «Τροπολογία – προσθήκη 
υπ’αριθµ. 374/33 της 29.03.2013 µε θέµα: Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε: α. τον έλεγχο 
δηµοσίων συµβάσεων, β. τροποποιήσεις του ν. 3886/2010 (Α΄173), γ. τροποποιήσεις του ν. 
4014/2011 (Α΄209), δ. θέµατα απαλλοτριώσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του 
ΥΠΑΝΑΝΥΜΕ∆Ι µε τίτλο «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις 
στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»  

 
Στην υπόψη αλληλογραφία περιλαµβάνονται οι απόψεις του ΣΑΤΕ που αφορούν σε  

συγκεκριµένες, άµεσα εφαρµόσιµες προτάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως απολύτως 
αναγκαίες και δίκαιες.   

Επίσης τονίζουµε εκ νέου το εξαιρετικά επείγον ζήτηµα των ρυθµίσεων του ΜΕΕΠ, 
που αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των τεχνικών εταιρειών και για το οποίο ήδη σας 
έχουµε υποβάλει αίτηµα συνάντησης που ακόµη εκκρεµεί. 

 

Κύριε Υπουργέ,  
 
παραµένουµε στην διάθεσή σας   προκειµένου  να  σας  εκθέσουµε - το συντοµότερο 
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δυνατό – και δια ζώσης τα ανωτέρω θέµατα.  
 
 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα:  

α) Η υπ’αριθµ.26362/18-6-2013/επιστολή του ΣΑΤΕ.  

β) Η υπ‘ αριθµ. 26360/18-6-2013/επιστολή του ΣΑΤΕ.  

γ) Η υπ‘ αριθµ. 26174/26-4-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ 

δ) Η υπ‘ αριθµ. 26159/24-4-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ.  

ε) Η υπ‘ αριθµ. 26054/04-4-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ. 
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Αριθ. Πρωτ. 26362/ΣΜ/σµ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 
 

Προς   
 
1. Τον Υπουργό  
Αν.Αν.Υπ.Με.∆ι. 
κ. Κ. Χατζηδάκη  
2. Τον Αν. Υπουργό  
Αν.Αν.Υπ.Με.∆ι. 
Στ. Καλογιάννη 

 
ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  

κ. Στρ. Σιµόπουλο  
 

 
 
ΘΕΜΑ:  Αδικαιολόγητος περιορισµός ισχύος διατάξεων στην παραγωγή 

δηµοσίων έργων  

 

Κύριοι Υπουργοί,  

µε πρόσφατες παρεµβάσεις σας, έχει επιχειρηθεί να αρθεί, σε κάποιο βαθµό, η µεγάλη 
στενότητα ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τελευταία τετραετία και τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, στενότητα που έχει δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα, ακόµη και σε 
καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση υλοποίησης των 
απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, την αδυναµία 
απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την σηµαντικότατη αύξησης της ανεργίας. 

∆ιαπιστώνουµε ωστόσο ότι οι πρόσφατες θεσµικές παρεµβάσεις σας, περί απελευθέρωσης 
ρευστότητας προς τις τεχνικές επιχειρήσεις, περιορίζονται, αδικαιολόγητα, σε ορισµένες µόνο 
περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να µην αφορούν στο σύνολο των δραστηριοποιούµενων στον 
χώρο παραγωγής δηµοσίων έργων τεχνικών επιχειρήσεων, µειώνοντας, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων, άρα και την διάχυση του οφέλους στην 
ελληνική οικονοµία.  

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε :   

 στην δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής χωρίς την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής µόνο σε όσους δεν έχουν λάβει προκαταβολή κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του Ν.4156/2013 ήτοι τις 31/5/2013 (άρθρο 4 παρ. 1α του 
Ν.4156/2013 εδάφιο 15, όπως ερµηνεύτηκε από την υπ’αριθµ. 22/12-6-2013/ 
Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε.).   

 στον περιορισµό των µειώσεων των πρόσθετων κλιµακωτών εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης κατά το ήµισυ µόνο στις συµβάσεις των έργων των οποίων οι διακηρύξεις 
θα δηµοσιευθούν µετά την δηµοσίευση του Ν.4146/2013 ήτοι τις 18/4/2013 
(παράγραφος 5 του άρθρου 59 του Ν.4146/2013, όπως ερµηνεύτηκε από την 
υπ’αριθµ. 18/20-5-2013/Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε.).  
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 Στον περιορισµό της µείωσης της πάγιας εγγύησης καλής εκτέλεσης µετά την  
έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  στο 20% του αρχικού ύψους και 
όχι στο 40% όπως ήταν µέχρι και σήµερα, µόνο στις ήδη εκτελούµενες συµβάσεις, 
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόµη πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
(παράγραφος 6 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013).  

Εκτιµούµε ότι ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής – ειδικά στις δύο πρώτες περιπτώσεις δια 
εγκυκλίων - αλλοιώνει την πραγµατική βούληση του νοµοθετικού σώµατος.  

Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι µε τον χρονικό περιορισµό εφαρµογής των 
ευεργετικών διατάξεων αποκλείεται εκείνο το τµήµα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που, 
εντός της κρίσης, είχαν την επιχειρηµατική ικανότητα να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, 
να παράγουν και να κατασκευάζουν, παρά τις αντιξοότητες και την παντελή έλλειψη 
ρευστότητας. 

Αυτοί, δηλαδή οι πιο συνεπείς στις συµβατικές υποχρεώσεις τους εργολήπτες, που 
εργάζονται χωρίς χρονοτριβές, «τιµωρούνται» από την επιδεικνυόµενη επαγγελµατική 
συνέπειά τους αφού εξαιρούνται των άκρως απαραίτητων και χρήσιµων διατάξεων που 
εισηγηθήκατε και το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε.  

Κατά συνέπεια θεωρούµε επιβεβληµένο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις να αρθεί µε 
κατάλληλες διατάξεις ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής τους, προκειµένου να 
µεγιστοποιηθεί το όφελος προς τον τεχνικό κόσµο και την συνολική οικονοµία και 
απασχόληση στην Χώρα.   

 

Με τιµή,  
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
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Αριθ. Πρωτ. 26360/ΕΒ/εβ     Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 

 

Π Ρ Ο Σ Τον  

 Αν. Υπουργό Ανάπτυξης,  
  Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
  Μεταφορών & ∆ικτύων 

 κ. Στ. Καλογιάννη  

 

ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Έργων, 

κ. Στρ. Σιµόπουλο  

 

 

Θέµα: ∆ιαδικασία διαιτησίας για την επίλυση διαφορών στις συγχρηµατοδοτούµενες 
συµβάσεις δηµοσίων έργων (άρθρο 64 του Ν.4155/2013) - Αίτηµα παράτασης 
προθεσµιών επίλυσης.   

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Με άρθρο 64 του Ν.4155/2013 εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή η εισήγησή σας περί 
καθορισµού της διαδικασίας διαιτησίας επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ του 
Κυρίου του Έργου ή/και του Φορέα Κατασκευής και του Αναδόχου για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων, στις οποίες ο Κύριος του Έργου ή/και 
Φορέας Κατασκευής είναι δηµόσια επιχείρηση του Ν.3429/2005. 

Στο υπόψη άρθρο τίθενται οι σχετικές προθεσµίες ως ακολούθως:  

1) Με το εδάφιο γ) της παραγράφου 13 του ως άνω άρθρου τίθεται προθεσµία 2 µηνών από 
την θέση σε ισχύ του νόµου, για την επιλογή των δύο µερών για την προσφυγή στην 
διαδικασία διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών για τις Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων στις 
οποίες έχουν ήδη ανακύψει διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών προ της έναρξης 
ισχύος του Ν.4155/2013, ήτοι προ τις 29/05/2013.  

2) Ο Υπουργός αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών, σχετικά µε την  
επιλογή της διαδικασίας διαιτησίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω 
άρθρου, σύµφωνα µε την οποία, γίνεται µε έγγραφη δήλωση- πρόταση κοινοποιούµενη µε 
δικαστικό επιµελητή στον αντισυµβαλλόµενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου 
Υπουργό.  

3) Στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου ορίζεται επόµενη  προθεσµία 30  ηµερών (λόγω 
της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης), µέσα στην οποία πρέπει να υποβληθεί από τον 
προσφεύγοντα, αίτηση περί υποβολής της διαφοράς σε ∆ιαιτησία µε σαφή περιγραφή της 
διαφοράς και ορισµό ∆ιαιτητή για λογαριασµό του προσφεύγοντος καθώς επίσης και να 
κοινοποιηθεί η αίτηση υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας. 
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Οι ανωτέρω προθεσµίες [2 µηνών, 30 ηµερών και 30 ηµερών] συµπίπτουν, λόγω της 
έναρξης ισχύος του νόµου από 29/05/2013, µε τις ηµεροµηνίες 29/07/2013, 29/08/2013 και 
29/09/2013, δηλαδή εντός των θερινών µηνών.  

∆εδοµένου του µεγάλου πλήθους των διαφωνιών προς επίλυση, τόσο για τα έργα που είναι 
σε εξέλιξη, όσο και για αυτά τα οποία έχουν παραδοθεί αλλά εκκρεµούν διαφωνίες και 
δεδοµένου ότι τα θέµατα είναι εξαιρετικά περίπλοκα, εκφράζουµε την ανησυχία ότι οι 
ανωτέρω ασφυκτικές προθεσµίες δεν επαρκούν για τις Συµβάσεις των ∆ηµοσίων Έργων, στις 
οποίες ήδη έχουν ήδη ανακύψει διαφορές προ της εφαρµογής του Ν.4155/2013.  

Με δεδοµένη την επιθυµία σας να επιλυθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι 
ανακύπτουσες διαφορές, όπως αναδεικνύει και η θέσπιση των υπόψη διατάξεων, σας 
ζητούµε, την κατ’ εξαίρεση επιµήκυνση των υπόψη προθεσµιών του Ν.4155/2013 κατά δύο 
µήνες, ειδικά για τις Συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων, στις οποίες οι διαφορές προς επίλυση είχαν 
ανακύψει προ της εφαρµογής του. 

 
Με τιµή, 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
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Αριθ. Πρωτ.26174/ΣΜ/σµ     Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 
 

Π Ρ Ο Σ 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων  

Υπόψη  

1. Προέδρου, κ. Βασ.Φλωρίδη  

2. Συντονιστή και Μελών Οµάδας 
Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την 
υπ’αριθµ. πρωτ. 1492/4.4.2013 
απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

 

ΑΝΑΚ.: Γραφείο Πρωθυπουργού  

 

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων 

κ. Κ. Χατζηδάκη  

2. Αν. Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων 

 κ. Στ. Καλογιάννη  

3. Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 

κ. Στρ. Σιµόπουλο  

  

Θέµα:  Μεταρρύθµιση Νοµοθετικού Πλαισίου των ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Πρότυπα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και Σχεδίων Συµβάσεων  

ΣΧΕΤ.:  (i) Η υπ΄αριθµ. πρωτ. 25806/11.02.2013 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό κ. 
Χατζηδάκη 

 (ii) Η υπ’αριθµ. πρωτ. 1492/4.4.2013 απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την 
συγκρότηση οµάδας εργασίας µε έργο τη σύνταξη α) εισήγησης για την 
µεταρρύθµιση του νοµοθετικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων και β) πρότυπων 
τευχών δηµοπράτησης και σχεδίων συµβάσεων. 

 
 
Αξιότιµοι κύριοι,  
 
Ο Σύνδεσµός µας, ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερες από 900 εργοληπτικές εταιρείες, που 
αποτελούν το δυναµικότερο τµήµα του κλάδου παραγωγής τεχνικών έργων της χώρας 
γνωστοποίησε µε το (i) σχετικό έγγραφο στον Υπουργό κ. Χατζηδάκη την θέση του για την 
αναγκαιότητα ριζικών µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων µε 
στόχο τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των δράσεων και την βέλτιστη αξιοποίηση των 
δηµοσίων πόρων, µέσω της διαφάνειας και της εφαρµογής στον κλάδο µας διαδικασιών 
εναρµονισµένων µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.  
 
Παράλληλα, υπέβαλλε αίτηµα συµµετοχής, στις προγραµµατιζόµενες διεργασίες µεταβολής του 
θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων (Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου) προκειµένου, οι 
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όποιες θεσµικές αλλαγές να µην καταστούν, για ακόµη µία φορά, ατελέσφορες, εκτιµώντας ότι 
πρόθεση του Υπουργού είναι όντως η θεσµική παραγωγή ικανού και αποτελεσµατικού πλαισίου 
παραγωγής δηµόσιων έργων και όχι η στείρα και επουσιώδης µεταβολή του υφιστάµενου, 
πανθοµολογουµένως αδύναµου πλαισίου.  
 
∆εδοµένων των ανωτέρω χαιρετίζουµε επί της αρχής την (ii) σχετική απόφαση του Πρόεδρου 
της νεοσύστατης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για την συγκρότηση οµάδας 
εργασίας µε το εν θέµατι αντικείµενο. Οφείλουµε ωστόσο να παρατηρήσουµε ότι στην εν λόγω 
απόφαση απουσιάζει παντελώς ο ιδιωτικός τοµέας – επί του οποίου θα εφαρµοστούν 
ενδεχόµενες µεταβολές του θεσµικού πλαισίου – και γίνεται µία αόριστη αναφορά σε 
δυνατότητα αναζήτησης συνδροµής του έργου της οµάδας από άλλους φορείς ή και ιδιώτες 
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.  
 
Ο Σύνδεσµός µας, τον οποίο αφορά το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, στα 
χρόνια ύπαρξής του από το 1965, και µε δεδοµένη την δραστηριοποίηση και εµπειρία των 
εταιρειών µελών του σε πολλές χώρες εξωτερικού έχει αποκρυσταλλώσει την άποψη ότι θα 
πρέπει άµεσα να αναληφθεί απόφαση σύνταξης τυποποιηµένων Γενικών Συγγραφών 
Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) για τα ∆ηµόσια Έργα µε βάση τα διεθνή & ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. 
FIDIC), όπως συνοπτικά περιγράφεται στην συνηµµένη πρότασή µας.  
 
Ζητάµε:   

- την συµµετοχή µας στις συνεδριάσεις της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε το (ii) 
σχετικό, που θα αφορούν στις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων συµβάσεων 
έργων καθώς και  

- την δια ζώσης ανάπτυξη της επισυναπτόµενης πρότασής µας σε ανάλογη συνεδρίαση της 
επιτροπής προκειµένου να αναδειχθεί ότι είναι πλήρως υλοποιήσιµη και λειτουργική 
εντός ενός 6µηνου από την έναρξή της, χαρακτηριστικό που συνάδει µε τον χρόνο 
περάτωσης του έργου της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε το (ii) σχετικό.   

 
Έχοντας την συσσωρευµένη εµπειρία των επιπτώσεων των µεταβολών του ελληνικού θεσµικού 
πλαισίου παραγωγής των δηµοσίων έργων θεωρούµε ότι κάθε άλλη προσπάθεια που θα αγνοεί 
– για ακόµη µία φορά – τις εξελίξεις και πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο θα 
συµβάλει εκ νέου στην ακόµη εντονότερη αποδυνάµωση του κλάδου και της 
ανταγωνιστικότητας των εγχώριων τεχνικών εργοληπτικών εταιρειών, εις βάρος της συνολικής 
οικονοµίας.  
 
Παραµένουµε στην διάθεσή σας προκειµένου να εξειδικεύσουµε περαιτέρω τις θέσεις µας.   
 
 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΤΕ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΈΡΓΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 
Α.  Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης  
Σήµερα στην Ελλάδα οι συµβάσεις δηµοσίων έργων πάσχουν σηµαντικά τόσο ως προς το 
περιεχόµενό τους όσο και αναφορικά µε την εφαρµογή τους. 
 
Ειδικότερα όλες οι συµβάσεις δηµοσίων έργων λειτουργούν µε µονοµερείς διοικητικές πράξεις 
του ενός συµβαλλοµένου, καθιστώντας τες, επί της αρχής, ως λεόντειες συµβάσεις. 
Προβλέπουν ότι για την προσφυγή στην δικαιοσύνη πρέπει υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η 
προσπάθεια επίλυσης µέσω διοικητικής διαδικασίας, η οποία κατά κανόνα καθυστερεί 
σηµαντικότατα αφού τα αρµόδια κρατικά ή άλλα όργανα δεν αποφαίνονται είτε λόγω άγνοιας 
είτε λόγω φόβου είτε λόγω πολιτικών πιέσεων / υποδείξεων. Καταλήγουµε, δηλαδή, σε 
περιπτώσεις διοικητικής αρνησιδικίας.  
 
Εν συνεχεία και όταν µετά από καιρό µία υπόθεση καταλήξει στην δικαιοσύνη, οι µη έµπειροι και 
συνήθως µη-επαρκώς ενηµερωµένοι µε τα τεχνικά θέµατα εκπρόσωποι της δικαιοσύνης που 
καλούνται να αποφασίσουν, επιλέγουν τις σίγουρες επιλογές των αυτοδίκαιων εγκρίσεων ή 
απορρίψεων ή υιοθετούν, λόγω άγνοιας, την υπηρεσιακή άποψη, ακρίτως.  
 
Αυτή η κατάσταση στρεβλώνει το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων στην Ελλάδα αφού 
σηµαντικότατοι πόροι και χρόνος, τόσο του κυρίου του έργου όσο και του αναδόχου 
αναλίσκονται σε περιττές, χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες / που υπό άλλες συνθήκες θα 
είχαν εύκολα και σύντοµα επιλυθεί.  
 
Παράλληλα τα εν λόγω χαρακτηριστικά συµβάλλουν στην όξυνση του φαινοµένου παντελούς 
έλλειψης εµπιστοσύνης και συνεργατικής διάθεσης που οφείλουν οι εµπλεκόµενοι σε ένα 
τεχνικό έργο να έχουν ώστε να αντιµετωπίζουν επωφελώς και για τα δύο µέρη τα δεκάδες, 
καθηµερινά νοµικά, οικονοµικά και τεχνικά ζητήµατα που προκύπτουν.  
 
Β. Πρόταση δράσης – Περιγραφή υλοποίησης  - Χρονοδιάγραµµα  
 
Λύση στο ανωτέρω αναφερόµενο ζήτηµα µπορεί να δώσει η υιοθέτηση ενός σύγχρονου 
υποδείγµατος Γενικών Όρων δηµόσιας σύµβασης έργου, όπου από την αρχή τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη θα έχουν ισότιµα και δίκαια κατανεµηµένα υποχρεώσεις και δικαιώµατα, 
καθώς και ρίσκο, ενώ η επίλυση των διαφωνιών/ διαφορών µικρής έκτασης δεν θα επιλύεται 
µονοµερώς από το ένα συµβαλλόµενο µέρος αλλά θα επιλύεται από τρίτα µέρη, ειδικούς 
εµπειρογνώµονες  ή και δικαστές.   
 
Αυτό προτείνεται να υλοποιηθεί µέσω των ακόλουθων 4 σταδίων δράσης:  
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Σύνταξη τυποποιηµένων Γενικών Συγγραφών Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) για τα ∆ηµόσια Έργα µε 
βάση τα διεθνή & ευρωπαϊκά πρότυπα: Ελληνικό Υπόδειγµα Κατασκευαστικού Συµβολαίου 

Στάδιο I Στάδιο II Στάδιο III Στάδιο IV 

Στόχος – Παραδοτέα 

Ι.1. Σύνταξη ελληνικού τυπο-
ποιηµένου υποδείγµατος Γενικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
[Σε πρώτη φάση θα αφορά σύµβαση 
κατασκευής ∆.Ε., η οποία ανατίθεται 
µε βάση υφιστάµενες µελέτες και 
υφιστάµενο τιµολόγιο µελέτης, 
προµέτρηση και προϋπολογισµό 
µελέτης, και κατά την οποία ο 
Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε βάση τις 
ποσότητες που εκτελέστηκαν και 
πιστοποιήθηκαν και τις τιµές 
µονάδος της προσφοράς του. Στη 
συνέχεια µπορεί να συµπληρωθεί µε 
διάφορες παραλλαγές]. 
------------------------------------

- 
Ι.2. Οδηγίες και υπόβαθρο για 
την εξειδίκευσή του σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση έργου 
προκειµένου να διαµορφωθούν οι 
εκάστοτε όροι της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΙΙ.1. Πρόταση 
νοµοθετικών τροποποιή-
σεων ώστε να καταστεί 
εφικτή η εφαρµογή στις 
συµβάσεις δηµοσίων 
έργων του υποδείγµατος 
που θα προκύψει κατά το 
προαναφερόµενο στάδιο 
Ι. 

 

ΙΙΙ.1. Προτάσεις για θέσπιση 
θεσµικών φορέων - 
µηχανικών επίλυσης 
διαφωνιών επιτόπου και 
ταχύτατα. 
[Κατά βάση – σύµφωνα µε τη 
διεθνή και ευρωπαϊκή 
πρακτική πρόκειται για 
ιδιωτικούς  φορείς 
(adjudicators), οι οποίοι και θα 
µπορούσαν να εγγράφονται σε 
κάποιο αναγνωρισµένο 
µητρώο].  
------------------------------ 
ΙΙΙ.2. Προτάσεις για την 
ανάθεση αρµοδιοτήτων και 
καθηκόντων ∆/νουσας 
Υπηρεσίας-Επίβλεψης στον 
ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε 
τη διεθνή και ευρωπαϊκή 
πρακτική.  

ΙV.1 Προτάσεις για 
ενεργοποίηση του 
θεσµού διαιτησίας  

------------------------ 

IV.2. Αναµόρφωση 
του πλαισίου 
δικαστικής επίλυσης 
διαφορών. 

[Σύσταση δύο τριών 
τµηµάτων από 
εξειδικευµένους 
δικαστές που θα 
µετεκπαιδευτούν – όπως 
π.χ. ισχύει για το τµήµα 
επίλυσης ναυτιλιακών 
διαφορών]. 
 

Υλοποίηση  

Ι.1. Επιλογή και συγκέντρωση 
υποδειγµάτων και προτύπων γενι-
κών και ειδικών συµβατικών όρων 
κατασκευαστικών συµβολαίων, 
που εφαρµόζονται σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο, και τα οποία 
εκδίδονται από αναγνωρισµένους 
οργανισµούς διεθνούς κύρους, 
όπως, π.χ. η FIDIC, Παγκόσµια 
Τράπεζα, E.E. (EuropeAid), ICE 
και χώρες όπως η Κύπρος, Γαλλία, 
ΗΠΑ. 
-----------------------------------

-- 
Ι.2. Αξιολόγηση του υλικού ως 
προς την συµβατότητά του µε την 
ελληνική πραγµατικότητα. 
Σύγκριση προβλέψεων µεταξύ 
των διαφόρων υποδειγµάτων και 
επιλογή των καταλληλότερων 
όρων που θα αποτελέσουν το 
σώµα του ελληνικού υποδείγµατος 
------------------------------------- 
Ι.3. Κατάρτιση ορολογίας όρων 
και ορισµών - Απόδοση στα 
ελληνικά των επιλεγµένων όρων 
και κατάρτιση του σχεδίου του 
ελληνικού υποδείγµατος ΓΣΥ 
------------------------------------- 
Ι.4. ∆ιαβούλευση επί του σχεδίου 
– τροποποιήσεις – συµπληρώσεις. 
Οριστικοποίηση κειµένου. 
-------------------------------------  
Ι.5. Σύνταξη αντίστοιχου 
ελληνικού υποδείγµατος οδηγιών 
για την κατάρτιση της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων του εν 
λόγω κατασκευαστικού 
συµβολαίου. 

ΙΙ.1. Κωδικοποίηση 
προβλέψεων 
υφιστάµενης νοµοθεσίας 
---------------------------

-- 
ΙΙ.2. Κωδικοποίηση 
προβλέψεων 
προτεινόµενου προτύπου  
---------------------------

-- 
ΙΙ.3. Συγκριτική 
ανάλυση των ΙΙ.1 και 
ΙΙ.2 – Σύνταξη 
παραδοτέου για 
αναγκαίες θεσµικές 
παρεµβάσεις 
 

ΙΙΙ.1 Συνοπτική περιγραφή 
των απαιτούµενων 
διαδικασιών και θεσµικών 
παρεµβάσεων για την 
θέσπιση της δυνατότητας 
ανάθεσης στον ιδιωτικό 
τοµέα υπηρεσιών και 
επίλυσης διαφορών-
διαφωνιών κατά την 
εκτέλεση του έργου καθώς 
και υπηρεσιών διεύθυνσης & 
επίβλεψης του έργου.  

ΙV.1 Συνοπτική 
περιγραφή των 
απαιτούµενων 
διαδικασιών για την 
αναµόρφωση του 
πλαισίου δικαστικής 
επίλυσης διαφορών 
µέσω της σύστασης 
τµηµάτων από 
εξειδικευµένους 
δικαστές.  
 

Χρονοδιάγραµµα: Σύνολο 6 µήνες  

 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   
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Αριθ. Πρωτ. 26159/ΣΜ/σµ     Αθήνα, 24 Απριλίου 2013 

 

Π Ρ Ο Σ 

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 

κ. Στρ. Σιµόπουλο  

  

Θέµα: Προτάσεις άµεσης υλοποίησης επί ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 
τιµολόγησης και κοστολόγησης των ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Αξιότιµε κύριε Γενικέ,   
 
σε συνέχεια του ενδιαφέροντος που εκδηλώσατε για τις προτάσεις του ΣΑΤΕ επί ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των ∆ηµοσίων Έργων 
επισυνάπτουµε συνοπτικά τις, κατά την γνώµη του Συνδέσµου µας, δράσεις άµεσης υλοποίησης 
µε σαφώς προσδιορισµένα προαπαιτούµενα, χρονοδιαγράµµατα και φορείς εκπόνησης.  
Επισηµαίνουµε ότι ο ΣΑΤΕ έχει κατ’ επανάληψη απευθυνθεί στην πολιτική ηγεσία του αρµόδιου 
για τα ∆ηµόσια Έργα Υπουργείου αναφορικά µε το κρίσιµο ζήτηµα του εκσυγχρονισµού του 
συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων, αφού όπως θα διαπιστώσετε και από την 
σύντοµη ιστορική αναδροµή που ακολουθεί, η Ελλάδα στερείται ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου 
και συνεκτικού, αξιόπιστου και δυναµικού συστήµατος αποτίµησης των συντελεστών 
παραγωγής, κοστολόγησης των τεχνικών έργων και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους 
µε αποτέλεσµα την αδυναµία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να σχεδιάσει, προγραµµατίσει και ελέγξει 
τους διατιθέµενους πόρους σε έργα υποδοµής και εν γένει απαιτούµενα δηµόσια έργα. 

Θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι αυτή η κατάσταση πρέπει άµεσα να λήξει ώστε τουλάχιστον τα έργα 
που θα περιληφθούν στο νέο ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 να σχεδιαστούν 
και υλοποιηθούν σύµφωνα µε ένα αξιόπιστο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο σύστηµα 
τιµολόγησης.   

Στην επισυναπτόµενη πρόταση προσδιορίζονται µε σαφήνεια, τα κατά τη γνώµη του Συνδέσµου 
προαπαιτούµενα δράσης [σαφής εντολή της ΓΓ∆Ε, πλήρης αξιοποίηση του έργου των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων, συµµετοχή του ΕΛΟΤ (ΕΣΥΠ), σύσταση Παρατηρητηρίου 
Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων, διαρκής λειτουργία συστήµατος] ώστε το έργο να 
µην αποτελέσει - ακόµη µία - θεωρητική ενασχόληση των εµπλεκοµένων αλλά, αντίθετα, να 
έχει συγκεκριµένη στόχευση λειτουργίας και εφαρµογής. Επίσης προτείνεται ως βέλτιστο σχήµα 
υλοποίησης η προγραµµατική συµφωνία µεταξύ των µερών ΓΓ∆Ε, ΕΛΟΤ (ΕΣΥΠ) και ΣΑΤΕ, µε 
προσδιορισµένο χρονοδιάγραµµα µερικής λειτουργίας 6 µήνες µετά την έναρξη και πλήρους 
λειτουργίας 18 µήνες µετά την έναρξη υλοποίησης.  

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε απαιτούµενη διευκρίνιση και την προώθηση του  
θέµατος κατά τον αποτελεσµατικότερο τρόπο.  
 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α. Σύντοµο Ιστορικό  

1.  Στα µέσα της 10ετίας του ’70, το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων θέσπισε 
µία πλήρη σειρά Αναλυτικών Τιµολογίων ∆ηµοσίων Έργων για τα έργα Οδοποιίας, 
Υδραυλικά, Λιµενικά και Οικοδοµικά, (ΑΤΟΕ , ΑΤΕΟ, Υ∆Ρ κλπ), τα οποία και αποτέλεσαν το 
βασικό σύστηµα Τιµολόγησης. Τα εγκεκριµένα αυτά αναλυτικά τιµολόγια, αν και «σοφά» 
διαρθρωµένα και εξαιρετικά για την εποχή τους, δεν εκσυγχρονίσθηκαν ούτε και 
ενηµερώθηκαν σχεδόν καθόλου οπότε και βρέθηκαν «πίσω» από τις ραγδαίες εξελίξεις στην 
δοµική τεχνολογία και στις νέες εργασίες µε αποτέλεσµα την, εκ των πραγµάτων, 
αποδυναµωµένη ισχύ τους. 

2.  Την κατάσταση αυτή επιχείρησε να διορθώσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, κατ' απαίτηση της ΕΕ, µε τη 
σύσταση, στα πλαίσια του ΙΟΚ, της 2ης Ο∆Ε για την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης 
εκσυγχρονισµού των τεχνικών προδιαγραφών και των αναλυτικών τιµολογίων, προκειµένου 
να αποκτήσουµε σύγχρονα αναλυτικά τιµολόγια γενικής εφαρµογής για όλη την Χώρα. Η 
αδυναµία ολοκλήρωσης της προσπάθειας αυτής οδήγησε την νέα ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην 
λύση των νέων ενιαίων τιµολογίων (ΝΕΤ) χωρίς ανάλυση κοστολογίου, δηλαδή ουσιαστικά, 
σε µια µορφή «τιµοκαταλόγου» των βασικών τεχνικών εργασιών, χωρίς τεκµηρίωση των 
αναφερόµενων τιµών.  

3.  Τα Ενιαία Τιµολόγια Εργασιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε εφαρµόζονται από το τέλος του 2004 και η 
εφαρµογή τους είναι ενιαία και υποχρεωτική για όλα τα έργα που δηµοπρατούνται στην 
Ελλάδα ωστόσο η τιµολόγηση αυτή: δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις 
εναρµόνισης µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση, καλύπτει ένα πολύ περιορισµένο φάσµα 
εργασιών και µεθόδων κατασκευής, ενώ δεν τεκµηριώνεται κοστολογικά µε ενιαίο και 
αντικειµενικό τρόπο, που να διασφαλίζει την αποτίµηση όλων των συντελεστών παραγωγής 
(εργατικά, υλικά, εξοπλισµός) που απαιτούνται για την τεχνικά  άρτια εκτέλεση των 
εργασιών, αφού οι «τιµοκατάλογοι» καθορίστηκαν µονοµερώς ως ανώτατες τιµές, χωρίς 
κοστολογική αιτιολόγηση και τεκµηρίωση, και οι οποίες οφείλουν να εφαρµόζονται 
υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές για τον προϋπολογισµό κάθε δηµοπρατούµενου 
έργου.  

4. Το 2005 ο ΣΑΤΕ, προχώρησε στην υλοποίηση πιλοτικού έργου µεταφοράς και αυτόµατης 
µεταγλώττισης στα ελληνικά του γερµανικού συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης 
των Τεχνικών Έργων, εναρµονισµένου µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές και την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση (χρήση τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων και αντίστοιχων αναλύσεων). Η 
δράση του ΣΑΤΕ βρήκε ανταπόκριση από όλους τους σχετιζόµενους φορείς (ΕΛΟΤ, ΤΕΕ, 
ΙΟΚ, Εργοληπτικές Οργανώσεις, Μελετητικές Οργανώσεις), η οποία και εκφράστηκε µε την 
υπογραφή σχετικού Μνηµονίου συναντίληψης τον Νοέµβριο του 2006. Σε αυτό έγινε 
κοινώς αποδεκτό ότι το εγχείρηµα θα έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε µε τη σύµπραξη και του 
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το ΤΕΕ ανέλαβε να συντονίσει το έργο µε 
οµάδα εργασίας συγκροτούµενη από όλους τους τεχνικούς φορείς οι οποίοι και 
συνοµολόγησαν, µεταξύ άλλων, τα εξής:  

• Το ζητούµενο είναι η ανάπτυξη, η λειτουργία και ο διαρκής εµπλουτισµός και ενηµέρωση 
ενός ενιαίου, ολοκληρωµένου, αξιόπιστου και δυναµικού Συστήµατος διαµόρφωσης του 
προϋπολογισµού, κοστολόγησης των εργασιών και στατιστικής αποτύπωσης της δαπάνης 
εκτέλεσης των τεχνικών έργων και των συντελεστών παραγωγής τους στην Ελλάδα. 

• Αναγνωρίστηκε η ανάγκη άµεσης εφαρµογής του συστήµατος υποβολής προσφορών µε 
ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου υπό συνθήκες υγιούς και πραγµατικού 
ανταγωνισµού, καθώς και η ανάγκη αξιοποίησης της δυνατότητας υποβολής 
εναλλακτικών προσφορών µικρής ή µεγάλης κλίµακας. 
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• Αναγνωρίστηκε η ανάγκη άµεσης συγκρότησης Επιχειρησιακού Σχήµατος (σύσταση 
Κοινοπραξίας Φορέων µε προγραµµατική συµφωνία) για την προώθηση της ανάπτυξης 
του συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των έργων.  

• Τα εφαρµοζόµενα στις συµβάσεις δηµοσίων έργων τιµολόγια και τεχνικές προδιαγραφές 
(ΤΣΥ) χαρακτηρίζονται από τη µη-συµµόρφωσή τους µε τις Κοινοτικές Οδηγίες της 
τεχνικής εναρµόνισης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πάντοτε το ενδεχόµενο κίνησης 
διαδικασιών προσβολής της εγκυρότητάς τους και επιβολής κυρώσεων. 

5. Τον Σεπτέµβριο του 2009 οι Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
ανέθεσαν µε δαπάνες τους σε εξειδικευµένη εταιρεία έργο µε τίτλο «Νέο Σύστηµα 
Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων - Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών για τον Προϋπολογισµό 
και την Αναθεώρηση Τιµών ∆ηµοσίων Έργων», το οποίο περιλαµβάνει τις µεθοδολογίες 
σύνταξης αναλύσεων τιµών και υπολογισµού των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, ενιαία 
κωδικοποίηση και τρόπο υπολογισµού µισθωµάτων και δαπάνης µηχανικού εξοπλισµού, 
αναλυτικό υπολογισµό των µισθωµάτων και της ηµερήσιας δαπάνης των µηχανηµάτων, 
ενιαία κωδικοποίηση των υλικών και τιµές υλικών, καθώς και αναλύσεις τιµών για 198 
οικοδοµικές εργασίες, 192 εργασίες οδοποιίας, 244 εργασίες εγκατάστασης εργοταξίου, 
σηµάνσεων και µέτρων ασφαλείας και τέλος 200 βοηθητικές τιµές δαπάνης µηχανηµάτων. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύνολο του έργου είναι διαθέσιµο σε διαδικτυακό τόπο, όπως 
απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις, ενώ παραδόθηκε προς έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης Έργων, η οποία εν συνεχεία 
τον ∆εκέµβριο του 2010 υπέβαλλε σχετικό Πόρισµα – Πρόταση στην πολιτική ηγεσία του – 
τότε - ΥπΥΜΕ∆Ι (29.12.2010) για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων.  

6.  Από το πόρισµα της Επιτροπής Τιµολογίων που συγκρότησε ο, τότε, Υπουργός κ.Ρέππας 
προκύπτει ότι:  

-  Είναι ανάγκη να θεσµοθετηθούν τα όργανα και οι διαδικασίες για τη σύνταξη, την 
εποπτεία και τον έλεγχο των εργασιών σύνταξης νέων Περιγραφικών Τιµολογίων και των 
αντίστοιχων Αναλύσεων Τιµών, αλλά και για την παρακολούθηση και διαρκή ενηµέρωση 
του συστήµατος τιµολόγησης των έργων, στη συνέχεια, στο πλαίσιο ενός 
αντιπροσωπευτικού, κλαδικού φορέα, στον οποίο θα συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη και η ενδεικτική µορφή του οποίου περιγράφεται στο εν λόγω πόρισµα. 

- Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά παρέχει αυξηµένες δυνατότητες έγκυρης πληροφόρησης ως 
προς τα υλικά και τα µηχανήµατα των Τεχνικών Έργων, που δεν έχουν µέχρι σήµερα 
αξιοποιηθεί από την Πολιτεία και τους Κλαδικούς Φορείς, και επιβάλλει την εφαρµογή 
εναρµονισµένων πρακτικών ως προς την παρακολούθηση της διακύµανσης των τιµών 
τους. 

- Η συνέχιση της πρακτικής που εφαρµόζεται µέχρι σήµερα για τη διαπίστωση των 
βασικών τιµών κατά τρόπο αναχρονιστικό, εµπειρικό και περιστασιακό, και η διατήρηση 
του υφιστάµενου συστήµατος, διαιωνίζουν αδόκιµες πρακτικές που δεν συµβάλλουν στον 
εκσυγχρονισµό, την εναρµόνιση και τη διαφάνεια του συστήµατος παραγωγής ∆Ε. 

- Η οικονοµική συγκυρία που έχει διαµορφωθεί επιβάλλει την δηµιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσµατικών µηχανισµών που να λειτουργούν ως «βαρόµετρο» για την άµεση 
προσαρµογή των εκτιµήσεων του κόστους παραγωγής των ∆Ε, καθώς και των 
προϋπολογισµών και των τιµολογίων µελέτης, προς τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες 
της αγοράς, ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούµενοι πόροι για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή των έργων και για την πλήρη αποζηµίωση των συντελεστών παραγωγής 
τους. 
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7.  Τον ∆εκέµβριο του 2011 οι Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ) ανέθεσαν, επίσης, µε 
δαπάνες τους, σε έγκριτο διεθνή οίκο, µελέτη για το «Επιχειρησιακό Πλάνο Ανάπτυξης του 
Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων», η οποία ολοκληρώθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2012 και παρουσιάστηκε σε ηµερίδα την οποία συνδιοργάνωσαν τον 
Μάρτιο του 2012, το ΤΕΕ, οι ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ, καθώς και η ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, µε στόχο τη 
δηµιουργία Παρατηρητηρίου Τιµών για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα, µε αίτηµα να 
λειτουργήσει αυτό ως το τέλος του χρόνου (2012), κάτι που έτυχε καθολικής αποδοχής.  

 
Β. Υφιστάµενη Κατάσταση  

Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων όσων συµµετέχουν στην παραγωγή των Τεχνικών Έργων ότι ο 
τοµέας στην Ελλάδα στερείται ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και 
δυναµικού συστήµατος αποτίµησης των συντελεστών παραγωγής, κοστολόγησης των τεχνικών 
έργων και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους.  

Μία κρίσιµη 10ετία έχει ήδη χαθεί, αφού το 2002 υποβλήθηκε στην Ε.Ε., από το (τότε) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ένα πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων 
έργων, στο οποίο συµπεριλαµβανόταν και η δηµιουργία συστήµατος προσδιορισµού κόστους, το 
οποίο έµεινε “στα χαρτιά”, για να οδηγηθούµε στα αυθαίρετα τιµολόγια “Σουφλιά”.  

Το έλλειµµα αυτό συντελεί και στην αδυναµία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να σχεδιάσει, 
προγραµµατίσει και ελέγξει τους διατιθέµενους πόρους σε έργα υποδοµής και εν γένει 
απαιτούµενα δηµόσια έργα, µε συνακόλουθο αποτέλεσµα την αναποτελεσµατική κατανοµή των 
περιορισµένων δηµοσίων πόρων. Παράλληλα, διατηρεί καθηλωµένη την ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου, αφού το στρεβλό εγχώριο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές 
επιχειρήσεις δεν παράγει κίνητρα επιβράβευσης ορθών επιχειρηµατικών επιλογών και 
σχεδιασµού, στοιχεία απαραίτητα για την βελτίωση της σχετικής θέσης των έναντι των 
αλλοδαπών επιχειρήσεων. Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται στην εκπόνηση µελετών, µε 
παράπλευρα αποτελέσµατα τις µεγάλες καθυστερήσεις στις δηµοπρασίες έργων, τα οικονοµικά 
προβλήµατα των εταιρειών, τα οποία επιδεινώνονται και από την µεγάλη καθυστέρηση 
αποπληρωµής των έργων, αλλά και την ουσιαστική αδυναµία απορρόφησης των κοινοτικών 
πόρων.  

Για όλους αυτούς τους λόγους η κάλυψη αυτού του µείζονος σηµασίας ελλείµµατος, καθίσταται 
επιτακτική.  

Γ. Πρόταση δράσης – Προαπαιτούµενα  

Λύση στο ανωτέρω αναφερόµενο ζήτηµα µπορεί να δώσουν η συσσωρευµένη ευρωπαϊκή 
εµπειρία καθώς και η αξιοποίηση του ήδη παραχθέντος έργου αλλά και η - αρνητική - εµπειρία 
του παρελθόντος, αναφορικά µε την διαχείριση του έργου, από τα οποία προκύπτουν τα εξής 
προαπαιτούµενα, προκειµένου οποιαδήποτε σχετική δράση αναληφθεί, να µην επαναλάβει τα 
ίδια λάθη:  

 Πρέπει να καλύπτεται από σχετική σαφή εντολή της ΓΓ∆Ε (mandate), ώστε να καταλήξει σε 
συγκεκριµένο εφαρµόσιµο αποτέλεσµα µε δέσµευση εφαρµογής του και όχι σε µία ακόµη 
αναξιοποίητη πρόταση.   

 Πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το παραγόµενο έργο των Ε.Ο. ώστε να µην αναλωθούν 
κρίσιµοι πόροι στον επαναπροσδιορισµό και επανεπίλυση ήδη απαντηµένων ζητηµάτων. 

 Πρέπει να υλοποιηθεί οπωσδήποτε µε τη σύµπραξη και του Ελληνικού Οργανισµού 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ/ΕΣΥΠ) ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 
της τεχνικής εναρµόνισης και η συναίνεση όλων των κοινωνικών εταίρων µέσα από τις 
διαδικασίες της τυποποίησης. 

 Πρέπει άµεσα να αναπτυχθεί και λειτουργήσει το προτεινόµενο Παρατηρητήριο τιµών ως 
αναγκαία και ικανή συνθήκη για την έγκυρη αποτύπωση των µεταβαλλόµενων τιµών των 
συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, διαρκούς παρακολούθησης και ενηµέρωσης του 
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συστήµατος τιµολόγησης των έργων, µηχανισµός στον οποίο θα συµµετέχουν όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη.  

 Πρέπει να διασφαλιστεί η υλοποίηση και διαρκής λειτουργία, συντήρηση και συµπλήρωση 
του συστήµατος από µόνιµη δοµή µε την ενεργή συµµετοχή φορέων του κλάδου, σε τέτοια 
σύνθεση και έκταση που να µην αποβαίνει εις βάρος της αποτελεσµατικότητας και 
παραγωγικότητας του έργου.   

Με βάση τα ανωτέρω προαπαιτούµενα προτείνουµε την υλοποίηση ενός εθνικού 
ολοκληρωµένου συστήµατος τιµολόγησης και κοστολόγησης των Τεχνικών Έργων, µέσα από 
µια προγραµµατική συµφωνία, µε βάση τη µεθοδολογία που έχει προταθεί από τις ΕΟ, το 
σχετικό πιλοτικό έργο και την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρµογή, σε δύο διακριτές φάσεις που 
ενεργοποιούνται µε αντίστοιχες εντολές. 

Η 1η φάση του "έργου" καλύπτει την ανάπτυξη, θεσµική κατοχύρωση και αρχική λειτουργία του 
νέου Συστήµατος και συµπληρώνει τα υφιστάµενα ΝΕΤ µε αντίστοιχες αναλύσεις τιµών.  

Η 2η φάση του "έργου" καλύπτει την πλήρη λειτουργία του νέου Συστήµατος - σε ανταποδοτική 
και βιώσιµη βάση - και τη διαρκή υποστήριξη, συµπλήρωση και συντήρησή του από 
επιχειρησιακό σχήµα που θα προταθεί από το σχήµα υλοποίησης του έργου κατά την 1η φάση 
του "έργου" και θα συµφωνηθεί. Στη φάση αυτή – εκτός από τη συντήρηση – θα 
συµπληρώνονται και θα εµπλουτίζονται οι βάσεις δεδοµένων και τα αρχεία του συστήµατος 
(µηχανήµατα, υλικά, άρθρα εργασιών, τεχνικές προδιαγραφές) µε νέα στοιχεία.  

[Η υλοποίηση της 2ης φάσης του "έργου" θα χρηµατοδοτείται από τους πόρους του συστήµατος 
(έσοδα από τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών)]. 

Ως σχήµα υλοποίησης του έργου προτείνουµε τον ΕΛΟΤ (ΕΣΥΠ) σε συνεργασία µε την ΓΓ∆Ε και 
τον ΣΑΤΕ.  
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Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τιµολόγησης και Κοστολόγησης Τ.Ε.:. 1η φάση του έργου 

Αντικείµενα 

(α) Υποστήριξη 
εφαρµογής των ΕΤΕΠ και 
των ΝΕΤ-2013 και τη 
διεκπεραίωση των 
εντελώς απαραίτητων 
συµπληρώσεων και 
διορθώσεων. 

(β) ∆ιαµόρφωση των βασικών αρχών και 
συγκρότηση µηχανισµών λειτουργίας του νέου 
Συστήµατος. 

Εκ των κατωτέρω τα (β1), (β2), (β3) και (β6) είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
σταδίου (γ) της 1ης φάσης και για τη λειτουργία του 
συστήµατος. 

Η (β8) είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δυνατότητα 
διατήρησης και περεταίρω ανάπτυξης του συστήµατος. 

(γ) Τη σταδιακή µετάβαση στο νέο 
Σύστηµα. 

Υποέργα 

(α1) Λειτουργία help-
desk για την υποστήριξη 
των χρηστών 
(αναθέτουσες αρχές, 
µελετητές, διευθύνουσες 
υπηρεσίες, ανάδοχοι) και 
την έκδοση οδηγιών. 

(α2) Συγκέντρωση και 
επεξεργασία 
παρατηρήσεων και 
αναγκαίων διορθώσεων 
και συµπληρώσεων 
προκειµένου να 
ενσωµατωθούν σε 
επόµενη έκδοση. 

(α3) Συµπλήρωση των 
ΕΤΕΠ και ΝΕΤ µε νέες ΤΠ 
και άρθρα εντελώς 
απαραίτητα προκειµένου 
να ενσωµατωθούν σε 
επόµενη έκδοση. 

(α4) Συνολική 
επεξεργασία της νέας 
έκδοσης ΕΤΕΠ-ΝΕΤ από το 
ΣΥΕ και την προώθηση 
των ενεργειών για την 
επικύρωσή της (δηµόσια 
διαβούλευση, κοινοποίηση 
στην ΕΕ, έκδοση ΥΑ). 

(α5) Υποστήριξη της 
αρµόδιας ∆/νσης του 
Υπουργείου για την 
εφαρµογή (από 1/7/2013) 
του νέου Κανονισµού 
(305/2011) για τα ∆οµικά 
Υλικά (σήµανση CE, 
ενηµέρωση ΕΤΕΠ). 

(β1) Επικύρωση και τυποποίηση των 
προτεινόµενων µεθόδων: ανάλυσης της τιµής 
µονάδος των εργασιών, προσδιορισµού του 
µισθώµατος και της δαπάνης του µηχανικού 
εξοπλισµού και προσδιορισµού του µέσου 
ωροµισθίου του εργατοτεχνικού προσωπικού 

(β2) Επικύρωση και τυποποίηση εθνικών 
συστηµάτων κωδικοποίησης για: τις συµβάσεις 
µελετών και κατασκευής ∆Ε, τις κατηγορίες και τα 
άρθρων εργασιών, τα υλικά, το µηχανικό εξοπλισµό 
και το εργατοτεχνικό προσωπικό 

(β3) Καθορισµός µεθοδολογίας και συγκρότηση και 
λειτουργία έγκυρου µηχανισµού τιµοληψίας 
(παρατηρητήριο τιµών για υλικά, µηχανήµατα, 
προσφερόµενες τιµές µονάδος, ολοκληρωµένες 
εργασίες, κλπ) και στατιστικής παρακολούθησης της 
µεταβολής τους 

(β4) Ανασχεδιασµός και τυποποίηση της 
γραµµογράφησης και των διαδικασιών κατάρτισης 
του προϋπολογισµού δηµοπράτησης των έργων 

(β5) Ανασχεδιασµός και τυποποίηση του 
µηχανισµού και των διαδικασιών αναθεώρησης των 
συµβατικών τιµών και κατάρτισης νέων τιµών 

(β6) Ολοκλήρωση της υποδοµής (λογισµικό) που 
έχει αναπτυχθεί από το Πιλοτικό Έργο για την 
υποστήριξη της διαδικτυακής λειτουργίας του νέου 
Συστήµατος (περιβάλλον ανάπτυξης & συντήρησης 
του Συστήµατος και περιβάλλον χρήσης του 
Συστήµατος) 

(β7) Καταγραφή των απαιτουµένων θεσµικών 
παρεµβάσεων, τροποποιήσεων και συµπληρώσεων 
της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την ενσωµάτωση 
του νέου Συστήµατος στο θεσµικό πλαίσιο που 
διέπει τη µελέτη και την εκτέλεση των ∆Ε. 

(β8) Επιχειρησιακός σχεδιασµός, µε τον οποίο, σε 
2η φάση, θα εξασφαλιστεί- µε ανταποδοτικό και 
βιώσιµο τρόπο - η περαιτέρω ανάπτυξη και η 
διαρκής υποστήριξη και συντήρηση του νέου 
Συστήµατος. 

(β9) Αναζήτηση διακρατικού(-ών) εταίρων από 
χώρα-µέλος της ΕΕ, για συµβουλευτική υποστήριξη 
και µεταφορά τεχνογνωσίας κατά την 1η φάση και 
για ενδεχόµενη συµµετοχή στο επιχειρησιακό σχήµα 
της 2ης φάσης 

(γ1) Υλοποίηση των απαιτούµενων 
θεσµικών παρεµβάσεων και αλλαγών. 

(γ2) Ανασκόπηση, έλεγχος και 
επικαιροποίηση αποτελεσµάτων 
Πιλοτικού Έργου για τα µισθώµατα και 
τη δαπάνη µηχανηµάτων - Εναρµόνιση 
µε την επικυρωµένη µεθοδολογία και 
κωδικοποίηση - Ενηµέρωση της βάσης. 

(γ3) Ανασκόπηση, έλεγχος και 
επικαιροποίηση αποτελεσµάτων 
Πιλοτικού Έργου για τα ωροµίσθια 
εργατοτεχνικού προσωπικού - 
Εναρµόνιση µε την επικυρωµένη 
µεθοδολογία και κωδικοποίηση - 
Ενηµέρωση της βάσης. 

(γ4) Σταδιακή συµπλήρωση των: ΝΕΤ-
Ο∆Ο/ΝΕΤ-ΗΛΜ(οδο), ΝΕΤ-ΛΙΜ, ΝΕΤ-
Υ∆Ρ, ΝΕΤ-ΟΙΚ, ΝΕΤ-ΠΡΣ, ΝΕΤ-
ΗΛΜ(οικ) µε Βασικές Τιµές και 
Αναλύσεις Τιµών, µέσω: 
(γ4.1) Αποδελτίωσης υλικών που 
συµµετέχουν στο κάθε κατηγορία - 
Επικαιροποίηση βασικών τιµών µε τη 
νέα µεθοδολογία και κωδικοποίηση - 
Ενηµέρωση της βάσης. 
(γ4.2) Ελέγχου και επικύρωσης 
αποτελεσµάτων Πιλοτικού Έργου ως 
προς τις προτεινόµενες αναλύσεις 
τιµών - Επικαιροποίηση µε τις νέες 
βασικές τιµές - Εναρµόνιση µε την 
επικυρωµένη µεθοδολογία και 
κωδικοποίηση - Ενηµέρωση της βάσης. 
(γ4.3) Συµπλήρωσης των αναλύσεων 
τιµών του Πιλοτικού Έργου για την 
πλήρη κάλυψη των άρθρων της κάθε 
κατηγορίας µε ανάλυση της τιµής. 
(γ4.4) Ελέγχου και δοκιµαστικής 
εφαρµογής των νέων αναλύσεων 
τιµών για την κάθε κατηγορία. 
Επικύρωση και θέση σε εφαρµογή των 
νέων αναλύσεων και βασικών τιµών σε 
αντικατάσταση της τιµαριθµικής και 
των παλιών αναλυτικών τιµολογίων 
(ΑΤΕΟ, Ν.ΑΤΕΟ, κλπ) και των ΝΕΤ. 
(γ5) Έναρξη εφαρµογής των νέων 
τιµολογίων για τη σύνταξη 
προϋπολογισµών και την έκδοση 
συντελεστών αναθεώρησης για κάθε 
κατηγορία έργων µε βάση τις νέες 
αναλύσεις. 

Χρονοδιάγραµµα: Σύνολο 18 µήνες / Χρηµατοδότηση: Υφιστάµενη εγκεκριµένη χρηµατοδότηση  

Σχήµα Υλοποίησης της Πρότασης 

Ως σχήµα υλοποίησης του έργου προτείνουµε τον ΕΛΟΤ (ΕΣΥΠ) σε συνεργασία µε την ΓΓ∆Ε και τον ΣΑΤΕ, στο 
πλαίσιο σχετικής 3µερούς Προγραµµατικής Συµφωνίας. 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  Π Ρ Ο Σ     

1. Τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων,  

 κ. Κ. Χατζηδάκη  

2. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής,  

 κ. Στ. Καλαφάτη  

3. Τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων  

κ. Αντώνη Ρουπακιώτη 

 

ΚΟΙΝ.:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   

  

Θέµα: Τροπολογία – προσθήκη υπ’αριθµ. 374/33 της 29.03.2013 µε θέµα: 

Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε: α. τον έλεγχο 

δηµοσίων συµβάσεων, β. τροποποιήσεις του ν. 3886/2010 (Α΄173), 

γ. τροποποιήσεις του ν. 4014/2011 (Α΄209), δ. θέµατα 

απαλλοτριώσεων, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του 

ΥΠΑΝΑΝΥΜΕ∆Ι µε τίτλο «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού 

περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες 

διατάξεις»  

 

Αξιότιµοι  κύριοι Υπουργοί, 

 

Με µεγάλη έκπληξη και δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαµε την αιφνιδιαστική κατάθεση στη 

Βουλή τροπολογίας – προσθήκης στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τίτλο «∆ιαµόρφωση Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

Η έκπληξή µας οφείλεται στο ότι µε την εν λόγω τροπολογία εισάγονται αιφνιδιαστικά και 

χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους άµεσα εµπλεκόµενους 

φορείς κρίσιµες ρυθµίσεις που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο της νοµιµότητας των 

διαδικασιών που προηγούνται της σύναψης δηµόσιας σύµβασης, η δε δυσαρέσκεια στο ότι οι 

εν λόγω αιφνιδιαστικές ρυθµίσεις περικόπτουν και περιορίζουν δραστικότατα τον 

δικαστικό έλεγχο της νοµιµότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών. 
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Συνοπτικά σηµειώνουµε ότι µε την εν θέµατι τροπολογία, µεταξύ άλλων, εδραιώνεται και 

επεκτείνεται το καθεστώς ασυλίας των Υπηρεσιών ακόµη κι όταν µε τις αποφάσεις 

τους βλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον, αφού µεγάλος όγκος συγχρηµατοδοτούµενων 

δηµόσιων συµβάσεων τίθενται στον χώρο του δικαστικώς ανελέγκτου. Παράλληλα, κι ενώ 

εκκρεµεί η απόφαση πρότυπης δίκης στο ΣτΕ που θα αποφανθεί επί της 

αντισυνταγµατικότητας και της αντίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Συνθήκη των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της διάταξης θέσπισης παραβόλου 50.000 ευρώ προκειµένου 

να γίνει δεκτή αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, στην εν λόγω τροπολογία τίθεται ως 

προαπαιτούµενο η καταβολή του 1/3 του παραβόλου ταυτοχρόνως µε την 

κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, περιορίζοντας ακόµη περισσότερο τη 

δυνατότητα δικαστικού ελέγχου κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Υπενθυµίζουµε ότι για 

το θέµα αυτό ο ΣΑΤΕ προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την κατάργησή 

του τονίζοντας ότι το υπερβολικό παράβολο παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, αλλά και κάθε 

έννοια προστασίας από παράνοµες ενέργειες των υπηρεσιών, χωρίς να επιταχύνει την 

εκτέλεση των έργων, όπως ισχυρίστηκε ο νοµοθέτης, διότι οι καθυστερήσεις, κυρίως στις 

µελετοκατασκευές, οφείλονται στις επιτροπές των διαγωνισµών κι όχι στη δικαστική 

αµφισβήτηση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών.     

Επιθυµώντας να είµαστε συγκεκριµένοι και ακριβείς επί των αιτιάσεών µας, θα αναφερθούµε 

σ’ αυτές µία προς µία, αναπτύσσοντας συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους, πέραν της 

αντισυνταγµατικής και αντιδηµοκρατικής αιφνιδιαστικής εισαγωγής τους προς ψήφιση, υπό 

µορφή τροπολογίας της τελευταίας στιγµής, οι διατάξεις αυτές είναι και ως προς την ουσία 

τους απαράδεκτες και βαθύτατα προβληµατικές: 

1) Με το πρώτο άρθρο της επίµαχης τροπολογίας ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 23 

του ν. 3894/2010 και των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 

2730/1999, εφαρµόζονται αναλόγως και στις αιτήσεις ακυρώσεως και ασφαλιστικών 

µέτρων […..] κατά πράξεων οι οποίες αφορούν δηµόσια έργα, προµήθειες και 

υπηρεσίες που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και άλλα 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης άνω των 

15.000.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. 

Η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει σήµερα, αναφέρει ότι 

«διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία της σύναψης συµβάσεων στο πλαίσιο 

του παρόντος νόµου, εκδικάζονται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, κατά 

παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3886/2010». Οι 

παράγραφοι 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 αφορούν την 

εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής εκτέλεσης σε υποθέσεις αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων. 

Η εισαγόµενη ρύθµιση είναι ασαφής, υπό την έννοια ότι δεν διευκρινίζει κρίσιµα 

ζητήµατα ως προς τις αναλογικώς εφαρµοστέες διατάξεις. Π.χ., η εφαρµογή των 
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προαναφερθεισών παραγράφων του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 θα έχει την έννοια 

της εκδίκασης των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων του ν. 3886/2010 ως αιτήσεων 

αναστολής του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 ή απλώς την εφαρµογή των 

χρονοδιαγραµµάτων που θέτουν οι ανωτέρω παράγραφοι; Τα θέµατα αυτά πρέπει 

να διευκρινισθούν νοµοθετικά, διότι διαφορετικά θα δηµιουργήσουν µία 

ακόµη πηγή ανασφάλειας δικαίου ανάµεσα στις τόσες άλλες που ήδη 

υφίστανται. 

2) Με την επαύξηση του κατωφλίου ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο από τα 

5.000.000 ευρώ στα 10.000.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για όλες τις 

συγχρηµατοδοτούµενες δηµόσιες συµβάσεις (πρώτη παράγραφος του δεύτερου 

άρθρου της επίµαχης τροπολογίας) τίθεται εκτός προσυµβατικού ελέγχου 

νοµιµότητας ένας µεγάλος όγκος συµβάσεων δηµοσίων έργων. Τούτο, σε συνδυασµό 

µε την κατάργηση της αίτησης ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιµακίων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και µε το µέτρο του παραβόλου 1%, έχει ως 

αναπότρεπτη συνέπεια οι συµβάσεις αυτές να τίθενται στον χώρο του 

δικαστικώς ανελέγκτου, µε όλες τις δυσµενέστατες συνέπειες που αυτό 

συνεπάγεται για τα δικαιώµατα των διαγωνιζοµένων, τη διασφάλιση της νοµιµότητας 

και την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. 

3) Με την κατάργηση της αίτησης ανάκλησης κατά των θετικών πράξεων των Κλιµακίων 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δεύτερη παράγραφος του δεύτερου άρθρου της επίµαχης 

τροπολογίας) συρρικνώνεται σηµαντικά η ελεγκτική αρµοδιότητα του ανωτάτου 

αυτού δικαστηρίου. Οι δικαστές που στελεχώνουν τα Κλιµάκια του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, παρότι εξαιρετικής επιστηµονικής κατάρτισης, είναι κατά κανόνα νέοι, 

χωρίς συνήθως την απαιτούµενη εµπειρία για τη διεξοδική και ως προς όλες τις 

πτυχές τους αντιµετώπιση όλων των σύνθετων νοµικών ζητηµάτων που ανακύπτουν 

κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση µίας δηµόσιας σύµβασης. ∆εν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις που κρίσιµα νοµικά ζητήµατα είχαν διαλάθει της προσοχής του 

Κλιµακίου και ανακαλύφθηκαν κατά τον έλεγχο που διενήργησε το Τµήµα κατόπιν 

άσκησης αίτησης ανάκλησης. Είναι δε εσφαλµένο το αναφερόµενο στην αιτιολογική 

έκθεση ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές έννοµες συνέπειες στους εµπλεκόµενους στην 

ελεγχόµενη διαδικασία. Κατ’ αρχάς και πρωτίστως, το διακύβευµα εν προκειµένω δεν 

είναι οι έννοµες συνέπειες στους εµπλεκόµενους, αλλά η προστασία του δηµοσίου 

συµφέροντος. Κατά δεύτερον, είναι απολύτως ανεδαφικό το αναφερόµενο στην 

αιτιολογική έκθεση ότι «όταν ο προσυµβατικός έλεγχος αποβαίνει θετικός και δεν 

διαπιστώνονται ουσιώδεις νοµικές πληµµέλειες στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν 

επέρχονται ουσιαστικές έννοµες συνέπειες στους εµπλεκόµενους στην ελεγχόµενη 

διαδικασία». ∆ηλαδή, κατά το σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης, η 

παράλειψη του προσυµβατικού ελέγχου να εντοπίσει ουσιώδη πληµµέλεια 
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της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν επιφέρει ουσιαστικές έννοµες συνέπειες 

στους εµπλεκόµενους στον διαγωνισµό; 

4) Η δυσµενέστερη, όµως, και πλέον άτοπη από όλες τις ρυθµίσεις της 

τροπολογίας είναι αυτή του τρίτου άρθρου που επιβάλλει την καταβολή του 

1/3 του σε κάθε περίπτωση υπέρογκου αντισυνταγµατικού, αντικοινοτικού 

και αντίθετου µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣ∆Α) παραβόλου του 1% ταυτοχρόνως µε την κατάθεση της αίτησης 

ασφαλιστικών µέτρων. Η ρύθµιση αυτή όχι µόνο επιτείνει την πρόδηλη 

καταχρηστικότητα της διάταξης περί παραβόλου 1%, περιορίζοντας ακόµη 

περισσότερο τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες 

για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, αλλά, µετά την εφαρµογή του άρθρου 23 του 

ν. 3894/2010 και των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 

2730/1999 και στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων άνω των 15.000.000 ευρώ µε Φ.Π.Α., έχει 

καταστεί και απολύτως αλυσιτελής. Και τούτο, διότι οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίζουν 

ταχύτατες διαδικασίες προσδιορισµού εντός ολίγων ηµερών των κατατιθεµένων 

αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων. Εποµένως, το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ 

κατάθεσης και συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων είναι πλέον βραχύτατο. 

Ωστόσο, θεωρούµε υποχρέωσή µας να επισηµάνουµε για µία ακόµη φορά τους 

τεράστιους κινδύνους που εγκυµονεί η εφαρµογή του απαράδεκτου αυτού 

παραβόλου˙ κίνδυνοι που έχουν ήδη κάνει την εµφάνισή τους σε διάφορους 

διαγωνισµούς. ∆υστυχώς, έχει αρχίσει να εδραιώνεται στον εργοληπτικό κλάδο η 

αντίληψη ότι οι αναθέτουσες αρχές ενεργούν σε σωρεία περιπτώσεων εµφορούµενες 

από την απολύτως βάσιµη αίσθηση ότι δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Οι 

συνέπειες της αίσθησης αυτής έχουν ήδη αρχίσει να καθίστανται εντονότατα αισθητές 

σε πολλούς διαγωνισµούς. Αυθαιρεσίες και παρανοµίες επί θεµάτων τα οποία είχε 

επιλύσει η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων αρχίζουν να κάνουν την 

επανεµφάνισή τους σε πολλούς διαγωνισµούς. Οι κίνδυνοι για τη διασφάλιση της 

ενωσιακής και εθνικής νοµιµότητας είναι τεράστιοι. Αυτή η διάταξη παρέχει γόνιµο 

έδαφος σε έµµεσους και άµεσους εκβιασµούς, συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, και 

εκδηλώσεις διοικητικής αλαζονείας και αυθαιρεσίας. Η επωδός «που θα βρει 50.000 

ευρώ για να πάει στο δικαστήριο;» ακούγεται όλο και πιο συχνά. Η κατάσταση είναι 

βέβαιο ότι θα χειροτερεύσει, µόλις εµπεδωθεί ακόµη περισσότερο η αίσθηση του 

ανελέγκτου. Η διασφάλιση της νοµιµότητας στους δηµόσιους διαγωνισµούς και ιδίως 

στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, όπου το παράβολο είναι παγιωµένο στις 

50.000 ευρώ, κλονίζεται. Για τους λόγους αυτούς θεωρούµε, ότι η άστοχη, 

αποτυχηµένη και κατ’ αποτέλεσµα άκρως επικίνδυνη αυτή νοµοθετική 

ρύθµιση πρέπει να αποσυρθεί συνολικά, ώστε να φροντίσει η Πολιτεία να 

θεσπίσει ρυθµίσεις που θα επιτυγχάνουν τον επιδιωκόµενο σκοπό (κάτι ως 
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προς το οποίο αποτυγχάνει πλήρως το θεσπισθέν παράβολο), χωρίς τις 

καταστροφικές ως προς την προστασία της ενωσιακής και εθνικής 

νοµιµότητας παρενέργειες της επίµαχης ρύθµισης. 

 

Εν όψει των παραπάνω παρατηρήσεών µας, στις οποίες προβήκαµε εν τάχει και ενώπιον της 

ασφυκτικής πίεσης χρόνου που δηµιούργησε η αιφνιδιαστική αυτή τροπολογία, παρακαλούµε 

όπως αποσύρετε τα ανωτέρω αναφερόµενα επικίνδυνα άρθρα αυτής της τροπολογίας-

προσθήκης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τους ενδιαφερόµενους φορείς και τις 

επαγγελµατικές οργανώσεις να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους προς την 

Πολιτική Ηγεσία και να υπάρξει επ’ αυτών εις βάθος µελέτη και διαβούλευση. 

 

Με τιµή, 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
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