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ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στη δηµόσια διαβούλευση επί του «Τυποποιηµένου 
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α’ 
147)».  

 

Αγαπητοί κύριοι, 

 

Όπως ήδη γνωρίζετε ο Σύνδεσµός µας, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις δηµόσιας 
διαβούλευσης κατά το παρελθόν, έχει µετάσχει µε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειµένου οι 
κανονιστικές πράξεις και τα κείµενα νόµου να καθίστανται λειτουργικά και εφαρµόσιµα µε 
τον πιο οµαλό και βέλτιστο τρόπο. 

 

Στο ίδιο πλαίσιο και αναφορικά µε την εν θέµατι δηµόσια διαβούλευση έχουµε να 
σηµειώσουµε τα εξής: 

 

 Η αφοµοίωση των προβλεπόµενων των άρθρων του νέου Νόµου 4412/2016 τόσο 
από πλευράς των αναθετουσών αρχών όσο και από πλευράς των οικονοµικών 
φορέων – εργοληπτικών επιχειρήσεων-µελών µας, είναι στο πιο αρχικό στάδιο που 
θα µπορούσε να βρίσκεται ποτέ και κατά συνέπεια επείγει η έγκριση της πρότυπης 
διακήρυξης προσαρµοσµένη στη νέα νοµοθεσία και εκ των στοιχείων αυτής να 
προκύψει το περιεχόµενο της ΤΕΥ∆, που να περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία αποδεικτικά της εικόνας του διαγωνιζοµένου. 

 

 Λόγω της ανάγκης έγκαιρης δηµοπράτησης ώριµων έργων δηλαδή, κρίνουµε ως 
άµεσης προτεραιότητας την διαβούλευση και την εν συνεχεία σε σύντοµο χρόνο 
οριστικοποίηση των κειµένων των νέων πρότυπων διακηρύξεων προκειµένου να 
υπάρξει οµαλή εξέλιξη της δηµοπράτησης των έργων στη Χώρα, σε συνδυασµό ίσως 
µε το άρθρο 379 παρ. 2 (απλή Υπεύθυνη ∆ήλωση έως τις 18 Απριλίου 2017). 

 

Ειδική µνεία οφείλουµε να κάνουµε στη συσχέτιση των ενοτήτων του ΤΕΥ∆ που αφορούν σε 
κριτήρια που ήδη παρακολουθούνται, τηρούνται και ελέγχονται από το ΜΕΕΠ, γεγονός που 
θα πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά την άποψή µας, συνολικά και οµοιόµορφα τόσο για τα 
άνω του ορίου όσο και για τα κάτω του ορίου έργα. 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προτείνουµε οι ανάγκες που θα καλύπτει το ΤΕΥ∆ µέχρι και τις 18 
Απριλίου 2017, να ικανοποιούνται από την κατάθεση απλής υπεύθυνης δήλωσης και του 
εργοληπτικού πτυχίου όπως άλλωστε συµβαίνει σήµερα, ενώ επαναλαµβάνουµε ότι 
αναµένουµε τα σχέδια πρότυπων τευχών διακηρύξεων σε συνέχεια και όπως προβλέπει η 
παρ. 13 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι διαδικασίες 
δηµοπράτησης των έργων, τουλάχιστον αυτών κάτω των κοινοτικών ορίων, γεγονός που 
αυτή τη στιγµή επείγει. 

Με τιµή, 

  

 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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