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        Προς   

        κ. Κώστα Καραµανλή,  

Υπουργό Υποδοµών και 
Μεταφορών 

            

ΘΕΜΑ: Θέσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόµου για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και
την αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συβάσεων και
ειδικότερες ρυθµίσεις για τις προµήθειες στους τοµείς της άµυνας και της
ασφάλειας. 

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 34284/1.11.2019/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 
Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: «Ενέργειες άµεσης προτεραιότητας». 

 (β) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 35666/6.10.2020/ επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας µε θέµα: «Προβλήµατα στη διαδικασία παραγωγής ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών 
Έργων – Κίνδυνοι αδυναµίας απορρόφησης και σωστής αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών 
κονδυλίων».  

 (γ) 

 

Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 35930/2.12.2020/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών 
µε θέµα: «∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των διατάξεων του σχεδίου νόµου µε τίτλο: 
«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των 
∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

 (δ) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 136/14.12.2020/επιστολή του ΕΣΒΥΚ προς το Υπουργείο 
Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: «Απόψεις και επεξεργασµένες προτάσεις επί του 
σχεδίου νόµου»  

 

 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,   

 

Α- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γνωρίζετε ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εκπροσωπεί την 
εργοληπτική εταιρική επιχειρηµατικότητα της χώρας για περισσότερο από µισό αιώνα, 
αντιπροσωπεύοντάς την στον µέγιστο βαθµό, ενώ διαχρονικά εκφράζει εµπεριστατωµένες 
θέσεις και παρεµβαίνει µε ουσιώδεις προτάσεις, που στοχεύουν στην συνολική βελτίωση κι 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.  

Ως Υπεύθυνος του Τοµέα Υποδοµών της Νέας ∆ηµοκρατίας την περίοδο που το κόµµα της 
Νέας ∆ηµοκρατίας κατείχε τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο είχατε διαπιστώσει κι επικροτήσει και προσωπικά τα ανωτέρω.  

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Σύνδεσµός µας, συνέταξε, µαζί τα υπόλοιπα δύο ιδρυτικά µέλη 
του Εθνικού Συµβουλίου Βιοµηχανίας Υποδοµών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), και σας 
υπέβαλε από κοινού στις 30 Οκτωβρίου 2019 µια πρώτη προσέγγιση στρατηγικού 
σχεδίου, µε σειρά προτάσεων, µεταξύ των οποίων και δέσµη νοµοτεχνικώς 
επεξεργασµένων ρυθµίσεων άµεσης απόδοσης για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και 
έργων. 
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Επιπλέον, ο Σύνδεσµός µας µε το α) σχετικό σας επεσήµανε ήδη από την 1/11/2019 τις 
ενέργειες άµεσης προτεραιότητας που, κατά την δική µας αντίληψη, θα έπρεπε να εστιάσει 
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.  

Ο ΣΑΤΕ σεβόµενος τις καταστατικές αρχές, την αγωνία των εταιρειών – µελών του καθώς 
και των χιλιάδων απασχολούµενων σε αυτές - αλλά και τις ανάγκες της χώρας και της 
ελληνικής οικονοµίας και ύστερα από µία µακρά περίοδο αναµονής, προχώρησε σε 
έγγραφη παρέµβαση στον Πρωθυπουργό της χώρας µε το β) σχετικό φέρνοντας στο 
προσκήνιο, τα σηµαντικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει το σύστηµα παραγωγής 
κατασκευαστικών έργων της χώρας, ζητήµατα, τα οποία  συντελούν στην άρρυθµη και 
ασθενική λειτουργία ενός κρισιµότατου τοµέα για την οικονοµία (και την κοινωνική 
συνοχή), ενός τοµέα που, πολύ σύντοµα, θα κληθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες ταχείας 
υλοποίησης κι απορρόφησης των χρηµατοδοτήσεων του Ταµείου Ανάκαµψης.   

∆υστυχώς, το σχέδιο νόµου που αφορά σε τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 και το οποίο 
µόλις προ µηνός αναρτήθηκε προς δηµόσια διαβούλευση - ύστερα από 19 µήνες από την 
εκλογή της παρούσας κυβέρνησης - όχι µόνο δεν συνιστά ικανοποιητική λύση στις έγκαιρες 
επισηµάνσεις του Συνδέσµου µας, αλλά, όπως αναφέρουµε και στο γ) σχετικό, από την 
µελέτη του διαπιστώνονται:  

i) επί της ουσίας παρατηρήσεις και ενστάσεις επί ουσιωδών θεµάτων,  

ii) µεγάλες ανατροπές και σηµαντικότατες διαφοροποιήσεις από το τελικό κείµενο των 
οµάδων εργασίας που λειτούργησαν στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, βάσει του 
ΦΕΚ Β’843/2020 µέχρι τον Μάιο του 2020,  

iii) πολλά σφάλµατα, ασαφείς ή µη δόκιµες διατυπώσεις κρίσιµων ζητηµάτων, νοµικές 
αβλεψίες, αντιφάσεις, νοµοτεχνικές αστοχίες, ακόµη και συντακτικά ή/και γραµµατικά λάθη 
που εάν δεν αντιµετωπισθούν στο σύνολό τους θα δηµιουργήσουν πολλά προβλήµατα. 

Πέραν αυτών, όµως, µας εξέπληξε η επιλογή σας να µην επιδιώξετε τη συµµετοχή µας, ως 
εκπροσώπου του αντισυµβαλλόµενου ιδιωτικού τοµέα, κατά την ζύµωση των διατάξεων του 
σχεδίου νόµου και να µην επιτρέψετε να αποτυπωθεί - κατά τη διεργασία της διαµόρφωσης 
και όχι εκ των υστέρων - η άποψη των επιχειρήσεων που θα κληθούν να εφαρµόσουν τις 
σχετικές διατάξεις.  

 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,  

 

Γνωρίζετε ότι οι βασικές αρχές ορθής νοµοθέτησης επιτάσσουν τη συµµετοχή των κλαδικών 
εκπροσώπων κατά τη διαµόρφωση των νοµοθετικών και των λοιπών θεσµικών κειµένων, 
πρακτική που εφαρµόζεται σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες ώστε, µέσα από παραγωγικό 
διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, να αποφεύγονται φαινόµενα αδόκιµης κι ανεφάρµοστης 
νοµοθέτησης και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η οµαλή συνέχιση λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και των αγορών, µε τις απαιτούµενες προσαρµογές - που εκ των πραγµάτων 
προβλέπονται σε µια οποιαδήποτε θεσµική µεταβολή - να πραγµατοποιούνται σταδιακά 
ώστε να αφοµοιώνονται κατά την καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων µε τρόπο 
δηµιουργικό και χωρίς οξείες ανατροπές. Έτσι, διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των 
επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε αυτές καθώς οι θεσµικές µεταβολές δεν έχουν στόχο 
την ανατροπή και την ανασφάλεια αλλά την διαµόρφωση ενός πιο αποτελεσµατικού 
περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.   
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Αυτές οι επισηµάνσεις µας επιβεβαιώνονται πολλαπλώς από το σύνολο των σχολίων που 
κατατέθηκαν στη φάση της δηµόσιας διαβούλευσης είτε από φορείς της αγοράς, είτε από 
θεσµικούς φορείς, καθώς πολλά από τα σφάλµατα ουσίας που έχουν εντοπιστεί θα είχαν 
αποτραπεί εάν είχατε αναζητήσει την συµµετοχή των εκπροσώπων της αγοράς.   

Υπό αυτό το πρίσµα εκφράζουµε την έντονη ανησυχία µας για την πρόσφατη εισήγησή σας 
στο Υπουργικό Συµβούλιο περί επίσπευσης νοµοθέτησης των Πρότυπων Προτάσεων µόνο 
για έργα προϋπολογισµού άνω των 200 εκ. €, εισήγηση που περιορίζει σηµαντικότατα – και 
κατά την άποψή µας αναίτια - την εφαρµογή ενός ιδιαίτερα χρήσιµου εργαλείου 
υλοποίησης έργων κάθε προϋπολογισµού.  

 

Β- ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Επί των συγκεκριµένων ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου διαπιστώνουµε ότι:  

i) ∆εν προβλέπεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα έκδοσης των προβλεπόµενων στο 
σχέδιο νόµου εκτελεστικών πράξεων (Π.∆., Υ.Α. και Εγκυκλίων), καθώς και των 
απαραίτητων Κατευθυντήριων Οδηγιών και Πρότυπων ∆ιακηρύξεων, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται µεγάλη πιθανότητα επανάληψης των σηµαντικών καθυστερήσεων που είχαν 
παρατηρηθεί µετά την ψήφιση του ν. 4412/2016, οπότε και οι δηµοπρατήσεις µελετών και 
έργων είχαν κυριολεκτικά «παγώσει» για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Π.∆ 71/2019 που ρυθµίζει όλα τα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε τα µητρώα τεχνικών επαγγελµάτων και το οποίο, ενώ προβλεπόταν στον 
4472/2017, η υπογραφή του καθυστέρησε δύο έτη και η εφαρµογή του θα εκκρεµεί για 
επιπλέον δύο έτη!  

Προτείνουµε για όλες τις εκτελεστικές πράξεις του νόµου να τεθούν συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες έκδοσής τους, οι οποίες να µην ξεπερνούν το τρίµηνο από την δηµοσίευση 
του νόµου στο ΦΕΚ.   

ii) ∆εν γίνεται κάποια συστηµατική προσπάθεια ορθολογικής επαναπροσέγγισης των 
εθνικών διατάξεων και απονοµοθέτησης (deregulation), ιδίως για τα θέµατα της εκτέλεσης 
των συµβάσεων µελετών και έργων, µε προσαρµογή σε διεθνείς καλές πρακτικές και 
ιεράρχηση των ρυθµίσεων µε χρήση προτύπων τευχών, κανονισµών, οδηγιών κ.λ.π. 

Προτείνουµε να συσταθούν άµεσα - ανεξάρτητα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για 
το εν θέµατι σχέδιο νόµου - κοινές οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του 
Υπουργείου, Ανεξάρτητων Αρχών και της Αγοράς µε στόχο την πρόταση οδικού χάρτη 
ορθολογικής επαναπροσέγγισης των εθνικών διατάξεων και απονοµοθέτησης 
(deregulation), ιδίως δε, για τα θέµατα της εκτέλεσης των συµβάσεων µελετών και έργων.  

iii) Όλες οι προθεσµίες που αναπροσαρµόζονται µε το σχέδιο νόµου, όταν αφορούν σε 
υποχρεώσεις αναδόχων ή συµµετεχόντων σε δηµοπρασίες µικραίνουν, ενώ όταν αφορούν 
σε υποχρεώσεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επιµηκύνονται άνευ λόγου, µε προφανές 
αποτέλεσµα την ανισοβαρή κατανοµή των σχετικών ευθυνών.  

Προτείνουµε τον συνολικό επανακαθορισµό όλων των σχετικών προθεσµιών υπό 
ορθολογικό πρίσµα.  
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Γ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΒΑΣΙΚΩΝ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» 

Ακολούθως παρατίθενται οι θέσεις του ΣΑΤΕ επί των βασικών «µεταρρυθµίσεων» που 
εισάγονται µε το σχέδιο νόµου, βάσει των συνηµµένων προτάσεων του ΕΣΒΥΚ - τις οποίες 
και συνδιαµορφώσαµε ως ιδρυτικό µέλος του, ύστερα από σοβαρή και ενδελεχή µελέτη του 
σχεδίου νόµου – και οι οποίες σας γνωστοποιήθηκαν µε το δ) σχετικό.  

  

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 

Κατά την άποψή µας δεν είναι δυνατόν να ζητείται από διαγωνιζόµενους να συνταχθεί  
Τεχνική Προσφορά σε επίπεδο οριστικής µελέτης καθόσον προϋπόθεση για  την 
σύνταξη ανταγωνιστικής τεχνικής προσφοράς είναι αφενός  α)  Να έχουν εγκριθεί, πριν 
την δηµοπράτηση, οι περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να πληρούνται από την υπό 
σύνταξη στη φάση δηµοπράτησης οριστική µελέτη, αφετέρου β) Να έχει προηγηθεί 
γεωτεχνική µελέτη. 

Επιπλέον σηµειώνεται ότι η επιλογή των µελών Επιτροπής Αξιολόγησης µε απευθείας 
ορισµό από τον Κύριο του έργου δεν συντελεί στη βελτίωση της διαφάνειας. 
Προτείνεται δύο (2) εκ των υπηρεσιακών µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης να 
αναδεικνύονται µέσω κλήρωσης από το αντίστοιχο µητρώο, το οποίο θα πρέπει να 
εµπλουτιστεί µε στοιχεία εµπειρίας, ειδικότητας, κλπ, τα οποία και θα πρέπει να 
ενσωµατώνονται ως κριτήρια συµµετοχής κατά την κλήρωση, συσχετιζόµενα µε την 
εκάστοτε σύµβαση προς δηµοπράτηση.  

Σηµειώνεται ότι εάν παραµείνει η προτεινόµενη διατύπωση του νοµοσχεδίου θα 
συντελέσει σε σηµαντικότατη µείωση του ανταγωνισµού κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία. 

Σχετικά, υπενθυµίζουµε ότι στην από 30 Σεπτεµβρίου 2019 κοινή επιστολή των ΣΑΤΕ 
– ΣΕΓΜ – ΣΤΕΑΤ σας ενηµερώναµε ότι «το σύστηµα δηµοπράτησης έργων "Μελέτη – 
Κατασκευή" στη χώρα µας παρουσιάζει, διαχρονικά, σοβαρά προβλήµατα, τα οποία δεν 
έχουν επιλυθεί ή αµβλυνθεί µε τον Ν. 4412/16, παρακαλούµε να αποσύρετε το εν 
θέµατι άρθρο 76 του Αναπτυξιακού Πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, προκειµένου να σας ενηµερώσουµε σχετικώς και να προβείτε στη 
συνολική επαναθεώρηση του συστήµατος (προϋποθέσεις εφαρµογής, περιεχόµενα, 
σύνταξη, υποβολή προσφορών, κριτήρια και µεθοδολογία αξιολόγησης προσφορών, 
επιτροπές διαγωνισµού, κ.λπ.).», διαπίστωση που, δυστυχώς, δεν µεταβάλλεται µε την 
προτεινόµενη διατύπωση του νοµοσχεδίου. 

 

2. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Θετική ρύθµιση, προτείνεται να επεκταθεί και σε µικρότερου προϋπολογισµού έργα. 

 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 

Παρά τις ολοκληρωµένες και πλήρως τεκµηριωµένες προτάσεις µας [τόσο για έργα 
κάτω του κοινοτικού ορίου (βλ. προτάσεις ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΕΣΒΥΚ για    
Αλγόριθµο Αυτόµατου Αποκλεισµού Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών] όσο και για 
έργα άνω του ορίου (προτάσεις ΕΣΒΥΚ µε αντικειµενική αξιολόγηση και άλλων 
παραµέτρων πλην της οικονοµικής προσφοράς] υιοθετήθηκε µια άτολµη λύση που 
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ενέχει κινδύνους µεγάλης καθυστέρησης των διαγωνιστικών διαδικασιών και ενίσχυσης 
φαινοµένων αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας. 

Σε περίπτωση που εµείνετε στις συγκεκριµένες προτάσεις παρακαλούµε να 
ενσωµατώσετε τις τροποποιήσεις που επισηµαίνονται στην παράγραφο 3 του 
συνηµµένου Παραρτήµατος 1: «Σχολιασµός των προτεινόµενων βασικών 
µεταρρυθµίσεων», που περιλαµβάνεται και στην (δ) σχετική επιστολή του ΕΣΒΥΚ. 

 

4. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ρύθµιση καταρχήν θετική αλλά πρέπει να ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις της 
παραγράφου 4 του συνηµµένου Παραρτήµατος 1: «Σχολιασµός των προτεινόµενων 
βασικών µεταρρυθµίσεων» που περιλαµβάνεται και στην (δ) σχετική επιστολή του 
ΕΣΒΥΚ. 

 

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΕ ∆ΗΛΩΤΙΚΟ 

Είµαστε πλήρως αντίθετοι στην φιλοσοφία των συγκεκριµένων ρυθµίσεων. 

Θεωρούµε ότι οι σχετικές διατάξεις αυξάνουν τις πιθανότητες εµφάνισης εκβιαστικών 
συµπεριφορών καθώς οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις θα βρίσκονται για αρκετά χρόνια 
κάτω από τη ∆αµόκλειο Σπάθη των εκβιαστικών ελέγχων όταν τα έργα θα έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί και θα λειτουργούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Αποδεχόµαστε πλήρως τις παρατηρήσεις της παρ. 5 του Παραρτήµατος 1: 
«Σχολιασµός των προτεινόµενων βασικών µεταρρυθµίσεων» που περιλαµβάνεται και 
στην (δ) σχετική επιστολή του ΕΣΒΥΚ . 

 

6. ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Προτείνεται η χρήση της σε όλα τα έργα ασχέτως προϋπολογισµού, όπως, δηλαδή, 
προβλέπει ήδη ο υφιστάµενος νόµος. Επιπλέον, να ληφθούν υπόψη και οι 
παρατηρήσεις της παραγράφου 6 του Παραρτήµατος 1: «Σχολιασµός των 
προτεινόµενων βασικών µεταρρυθµίσεων» που περιλαµβάνεται και στην (δ) σχετική 
επιστολή του ΕΣΒΥΚ. 

 

7. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Θετική και απαραίτητη διαδικασία.   

∆υστυχώς, στο σχέδιο νόµου προβλέπονται µόνον ελάχιστες συγκεκριµένες διαδικασίες  
(Υποβολή ηλεκτρονικού ηµερολογίου), ενώ δεν προβλέπονται άλλες όπως: 

- Τυποποίηση ηµερολογίων για τους διάφορους τύπους έργων. 

- Σταδιακή καθιέρωση συστήµατος Building Information Modeling (BIM). 

Το κυριότερο, δε, είναι ότι δεν προβλέπεται η Ηλεκτρονική ∆ηµοσιοποίηση των 
διαγωνιστικών διαδικασιών του άρθρου 32 Α του Ν. 4412/2016 που από κατ’ εξαίρεση 
σύστηµα ανάθεσης τείνει να γενικευθεί. Για το µείζον αυτό θέµα θα επανέλθουµε 
ειδικώς. 

Επίσης, δεν προβλέπεται τίποτα για τη βελτίωση χρηστικότητας της εφαρµογής 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
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8. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΙΜ 5% 

Θετική ρύθµιση, προτείνεται η χρήση της σε όλα τα έργα ασχέτως προϋπολογισµού.  

 

9. Ι∆ΡΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Θετική και απαραίτητη µεταρρύθµιση που αποτελεί διαχρονικό αίτηµα του Συνδέσµου 
µας.   

Ωστόσο, δεν καθορίζεται σαφές χρονοδιάγραµµα για την απαραίτητη Κ.Υ.Α. των 
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και 
Υποδοµών και Μεταφορών, ώστε το Σύστηµα να µην αποτελέσει, για µία ακόµη 
φορά, απλό ευχολόγιο.   

Σύµφωνα και µε την γενική µας εισήγηση για όλες τις εκτελεστικές πράξεις του σχεδίου 
νόµου, προτείνεται να τεθεί τρίµηνη χρονική διάρκεια για την έκδοση της ανωτέρω 
Κ.Υ.Α.   

 

10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Προτείνεται η εφαρµογή της ∆ιεθνώς Εφαρµοζόµενης Πρακτικής, ήτοι, παραλαβή σε 
δύο διακριτά στάδια της περιόδου υλοποίησής τους (σύµφωνα και µε την παράγραφο 
10 του Παραρτήµατος 1: «Σχολιασµός των προτεινόµενων βασικών µεταρρυθµίσεων» 
που περιλαµβάνεται και στην (γ) σχετική επιστολή του ΕΣΒΥΚ) :  

α) Στην ποιοτική και ποσοτική περαίωσή τους, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, την 
υποβολή της τελικής επιµέτρησης και την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης Έργου, 
καθώς και 

β) στη λήξη της περιόδου εγγύησης του έργου, οπότε συντάσσεται το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής. 

 

∆.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

∆.1 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

α) Η πιο επικίνδυνη τροποποίηση κατά το στάδιο ανάθεσης είναι η τεράστια διεύρυνση 
των λόγων για τους οποίους καταπίπτει η εγγυητική συµµετοχής. ∆εν θα ήταν υπερβολή 
να πούµε ότι πλέον η εγγυητική επιστολή συµµετοχής δυνητικά καταπίπτει σε κάθε 
περίπτωση αποκλεισµού από τον διαγωνισµό.  

β) Η προεκτεθείσα απεριόριστη διεύρυνση των περιπτώσεων κατάπτωσης των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής επισφραγίζεται από µία αντίθετη προς το δικονοµικό 
ενωσιακό δίκαιο διάταξη, η οποία απαγορεύει την αναστολή εκτέλεσης οιασδήποτε 
πράξης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.  

Ειδικότερα, το ακροτελεύτιο εδάφιο του άρθρου 2 του Νοµοσχεδίου αναφέρει τα εξής: 
«Προδικαστική προσφυγή ή ένσταση του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα κατά της 
απόφασης δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγύησης». Εάν η έννοια της εν 
λόγω διάταξης είναι ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται δεκτό αίτηµα αναστολής της πράξης 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που έχει προβληθεί µε προδικαστική 
προσφυγή στην ΑΕΠΠ, τότε παραβιάζονται οι διατάξεις των ενωσιακών δικονοµικών 
Οδηγιών περί αποτελεσµατικής έννοµης προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης των 
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δηµοσίων συµβάσεων. Και τούτο, διότι η µόνη αποτελεσµατική έννοµη προστασία κατά 
παρανόµων καταπτώσεων εγγυητικών συµµετοχής είναι η αναστολή της κατάπτωσης και 
πληρωµής των εγγυητικών µέχρι την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής 
προσφυγής και ακολούθως απόφασης του δικαστηρίου της αναστολής επί της ενδίκου 
αιτήσεως αναστολής. Εάν η ΑΕΠΠ δεν δύναται να αναστείλει την κατάπτωση εγγυητικής 
συµµετοχής, τότε η προδικαστική προσφυγή και η µετέπειτα προσωρινή δικαστική 
προστασία καθίστανται άνευ αντικειµένου, διότι µέχρι να εκδοθούν αποφάσεις επ’ 
αυτών, η εγγυητική θα έχει καταπέσει και πληρωθεί.  

Περαιτέρω, γεννώνται και έτερα δικονοµικά ζητήµατα. Αν π.χ. διαγωνιζόµενος 
οικονοµικός φορέας προσβάλει µε προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ την απόφαση 
αποκλεισµού του από τον διαγωνισµό και τη συνακόλουθη πράξη κατάπτωσης της 
εγγυητικής συµµετοχής και η προσφυγή του γίνει δεκτή και ακυρωθούν οι εν λόγω 
πράξεις, µε ποιον τρόπο θα αποκατασταθεί η ζηµία του από την ήδη καταπεσούσα 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής; ∆εν θα έπρεπε να δύναται η ΑΕΠΠ να αναστείλει την 
κατάπτωση της εγγυητικής συµµετοχής µέχρι την έκδοση απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής;  

Πραγµατικά, δεν γίνεται αντιληπτή η τόσο ακραία αυστηρότητα στο ζήτηµα των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. 

Προτείνεται το πλέγµα των διατάξεων σχετικά µε την δυνατότητα κατάπτωσης 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σε διαγωνισµό έργου να απλοποιηθεί και να 
διευκρινισθεί, ούτως ώστε να τιµωρούνται οι διαγωνιζόµενοι που τεκµηριωµένα 
επιχειρούν µε την προσφορά τους να χειραγωγήσουν τον διαγωνισµό εις βάρος του 
υγιούς ανταγωνισµού.  

 

∆.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 

Μία από τις «καινοτοµίες» του νοµοσχεδίου είναι ο προκαταβολικός έλεγχος της µελέτης 
του έργου από τον ανάδοχο. Τα κυριότερα στοιχεία της ρύθµισης είναι τα εξής: 

α) Έλεγχος από τον ανάδοχο της µελέτης εντός προθεσµίας 20 – 60 ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης (δυνατότητα παράτασης προθεσµίας µέχρι και επιπλέον 45 
ηµέρες, κατόπιν αίτησης του αναδόχου). 

β) Επουσιώδεις τροποποιήσεις (µη υπέρβαση 15%) =� εκτέλεση του έργου, µε έγκρισή 
τους. 

γ) Ουσιώδεις τροποποιήσεις =� διάλυση της σύµβασης και αποζηµίωση του αναδόχου 
µόνο για αποδεδειγµένες δαπάνες. 

δ) Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκτελέσει εργασίες κατά παρέκκλιση της αρχικής µελέτης, 
µόνο αν έχει προηγηθεί τροποποίηση της µελέτης κατ΄ άρθρο 144 παρ. 2. 

ε) Αν διαπιστωθεί αστοχία της µελέτης κατά την εκτέλεση του έργου, που 
αποδεδειγµένα δεν µπορούσε να διαπιστωθεί εµπροθέσµως κατά την ανωτέρω 
διαδικασία, υποχρέωση του αναδόχου να ενηµερώσει αµελλητί τη ∆.Υ. και να απέχει από 
κάθε πράξη ή ενέργεια που επαυξάνει το συµβατικό αντικείµενο. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από την εν λόγω ρύθµιση είναι ότι πρόκειται για: 

α) Αυστηρή και ιδιαίτερα ετεροβαρή ρύθµιση για τον ανάδοχο, δεδοµένου ότι εντός 
ελαχίστου χρονικού διαστήµατος (20-60 ηµέρες) υποχρεούται να εντοπίσει όλα τα 
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σφάλµατα κι ελλείψεις της µελέτης που δεν έχουν εντοπιστεί εντός πολύ µεγαλύτερου 
χρονικού διαστήµατος κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και του ελέγχου της µελέτης από 
οµάδα εξειδικευµένων µελετητών κι επιβλεπόντων Μηχανικών.  

Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι αστοχίες της µελέτης εν τοις πράγµασι δεν δύναται 
να διαπιστωθούν εξ αρχής αλλά ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

β) Ατελής, εφόσον δεν καθορίζονται ρητώς οι συνέπειες από την εµφάνιση µη 
επισηµανθεισών από τον ανάδοχο αστοχιών της µελέτης κατά την εκτέλεση του έργου. 

γ) Ακατανόητη,  αφού δεν µπορεί να  είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές οι 
παρατηρήσεις του αναδόχου για τυχόν προβλήµατα µελέτης και µάλιστα αυτές να 
κρίνονται ουσιώδεις και εν συνεχεία η ίδια σύµβαση να ανατίθεται στον επόµενο 
µειοδότη µε µικρότερο ποσοστό έκπτωσης !! (άρθρ. 59 του νοµοσχεδίου) 

Σηµειώνεται ότι σε αρκετά έργα δεν παρατηρείται συνολικό πρόβληµα της ποιότητας της 
µελέτης ενός έργου αλλά είναι πιθανό να ανακύψει πρόβληµα στις προβλέψεις της 
µελέτης σε ένα µόνο τµήµα του έργου π.χ. σε µία γέφυρα που αποτελεί τµήµα ενός 
ευρύτερου οδικού έργου. Σε αυτήν την περίπτωση πώς είναι δυνατό να προβλέπεται η 
πλήρης διάλυση ολόκληρης της σύµβασης ενώ ουσιαστικά ένα µόνο τµήµα της µελέτης 
έχει αστοχίες ; 

Προτείνεται να αποσυρθούν οι σχετικές ρυθµίσεις και να θεσπιστεί η υποχρεωτική 
διαβούλευση επί των τευχών δηµοπράτησης και του Φακέλου του Έργου πριν τη 
δηµοπράτηση (βλ. σχετική πρόταση ΕΣΒΥΚ). 

 

∆.3  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ  

Το Νοµοσχέδιο έχει διατηρήσει τη διάταξη περί µηδενικής αναθεώρησης από το δ’ 
τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν. Ειδικότερα, η παράγραφος 23 του άρθρου 152 έχει 
διατηρηθεί απαράλλαχτη ως εξής: 

«23. Κατ` εξαίρεση από το δ` τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής 
σ στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη 
εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου 
δηµοπράτησης τους, εκτός από τις συµβάσεις µε χρόνο δηµοπράτησης πριν το γ` 
τρίµηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιµών υπολογίζεται από το δ` 
τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν µε τους ισχύοντες για το γ` τρίµηνο του 2012 
συντελεστές αναθεώρησης και µε ελάχιστη τιµή εφαρµογής αυτών ίση µε τη µονάδα (1). 
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ορίζονται συντελεστές 
αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας 
Υποδοµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του γ` τριµήνου του 2012.» 

Πλέον δεν συντρέχουν οι λόγοι που είχαν καταστήσει αναγκαία τη θέσπιση διάταξης περί 
µηδενικής αναθεώρησης. Ο αποπληθωρισµός των τιµών έχει σταµατήσει και σε πολλά 
προϊόντα παρατηρείται σηµαντική άνοδος των τιµών. Εποµένως, η επαναφορά του 
θεσµού της αναθεώρησης τιµών καθίσταται επιτακτική, τουλάχιστον µέχρι την έναρξη 
της πλήρους εφαρµογής του νέου συστήµατος ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ.  

Για το µείζον αυτό θέµα θα επανέλθουµε ειδικώς. 
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∆. 4 ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 71/2019 - ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΗ.Τ.Ε). 

∆ιαπιστώνουµε ότι µε το άρθρο 144 του Ν.4764/2020 παρατάθηκε (και πάλι!) η 
αναστολή έναρξης ισχύος του Π∆ 71/2019 ενώ κατά την δική µας κατανόηση πρέπει να 
επισπευσθεί η έναρξη ισχύος του.  

Σηµειώνουµε ότι το Π∆ 71/2019 αφορά σε όλα τα Μητρώα (µελετητικών – 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, συµβούλων διαχείρισης – επίβλεψης έργων, 
κατασκευαστών κλπ), και καθυστερεί αδικαιολόγητα, αρκετά πλέον, χρόνια από το 
2017, οπότε και εκδόθηκε ο Ν.4472/2017. Είναι απολύτως σαφές ότι πολλές από τις 
αρρυθµίες του Νόµου 4412/2016 οφείλονται και στην καθυστέρηση της έναρξης ισχύος 
του Π∆ 71/2019, η τελική µορφή του οποίου είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις 
απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών, ενώ έτυχε της έγκρισης της πλειοψηφίας των 
φορέων και των υπηρεσιακών παραγόντων µετά από σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης.  

Τονίζουµε ότι όσο καθυστερεί η έναρξη ισχύος του Π∆ 71/2019 παρατείνεται υπέρµετρα 
το χρονικό διάστηµα  που οι εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται 
σε διαδικασία κρίσης επι οικονοµικών δεδοµένων καθώς και επι δεδοµένων τεχνικής 
εµπειρίας και επάρκειας, µε συνέπεια την υψηλή πιθανότητα αυθαίρετης κρίσης των 
ανωτέρω κατά την δηµοπράτηση των έργων, συνθήκη που τελικώς λειτουργεί εις βάρος 
της υλοποίησης των δηµοσίων έργων καθώς και εις βάρος των πολλών υγιών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων του κλάδου.  

Προτείνεται η δροµολόγηση άµεσων ενεργειών σας για την ταχεία έναρξη ισχύος του 
Π.∆. 71/2019.  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Ευελπιστούµε ότι οι προτάσεις και θέσεις µας θα µελετηθούν ενδελεχώς και θα 
αξιοποιηθούν στον µέγιστο βαθµό, ώστε η στόχευση του νοµοσχεδίου, που 
είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων συµβάσεων έργων, να 
είναι επαρκώς και αµέσως υλοποιήσιµη. 

Με τιµή, 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 Γεώργιος Βλάχος      Ανδρέας Γερακάκης 
 

Ανακοίνωση:  

- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπ. - Άδ. Γεωργιάδη  

- Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάση  

Κοινοποίηση:  

- Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών, κ. Γ. Καραγιάννη  

Συνηµµένα :  

- Παράρτηµα 1: Σχολιασµός από το ΕΣΒΥΚ των προτεινόµενων βασικών µεταρρυθµίσεων  

- Παράρτηµα 2: Κατ’ άρθρο σχόλια και προτάσεις ΕΣΒΥΚ επί του Σχεδίου Νόµου  για τον 
εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των 
δηµοσίων συβάσεων και ειδικότερες ρυθµίσεις για τις προµήθειες στους τοµείς της 
άµυνας και της ασφάλειας 


