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        Προς   

‐  Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της 
∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής 
και Εµπορίου  

‐ Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της 
∆ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής 
Άµυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων  

            

ΘΕΜΑ: Θέσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόµου  για τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και
την αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων,
ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδοµές. 

   

Αξιότιµοι Κύριοι Πρόεδροι,  

Αξιότιµα Μέλη, 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εκπροσωπεί την εργοληπτική 
εταιρική επιχειρηµατικότητα της Χώρας για περισσότερο από µισό αιώνα, 
αντιπροσωπεύοντάς την στον µέγιστο βαθµό.  

∆ιαχρονικά εκφράζει εµπεριστατωµένες θέσεις και παρεµβαίνει µε ουσιώδεις προτάσεις, που 
στοχεύουν στην συνολική βελτίωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.  

Υπό αυτό το πρίσµα και στο πλαίσιο της διαβούλευσης του εν λόγω σχεδίου νόµου, ο ΣΑΤΕ, 
µέσω και του ΕΣΒΥΚ, µελέτησε ενδελεχώς τις προτεινόµενες ρυθµίσεις και συνέταξε 
πλήρεις, κατ’ άρθρο, επεξεργασµένες προτάσεις τροποποιήσεων, βελτιώσεων και 
διορθώσεων.  

Με την παρούσα υποβάλλουµε τις θέσεις του ΣΑΤΕ επί του κατατεθειµένου, πλέον, σχεδίου 
νόµου.   

Ι. ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  

Ι.1 Η δηµοπράτηση έργων ειδικής σηµασίας για την οικονοµία της Χώρας, 
 έργων δηλαδή που είναι ενταγµένα στο άρθρο 7Α του Κώδικα 
 Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, θα µπορεί να ξεκινήσει 
 γρηγορότερα.  

 Θετική ρύθµιση. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρµογής της και για έργα 
 µικρότερου προϋπολογισµού που έχουν ωστόσο αυξηµένη σηµασία σε περιφερειακό 
 επίπεδο.  
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Ι.2  Θεσµοθετείται για έργα προϋπολογισµού άνω των δέκα εκ. (€10.000.000) 
 ευρώ, η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει 
 σχετικά µε την εφαρµογή, την ερµηνεία ή το κύρος της Σύµβασης (άρ. 88 
 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 176 του Ν.4412/2016). 

Θετική ρύθµιση. Προτείνεται η χρήση της σε όλες τις συµβάσεις έργων, µελετών και 
συναφών υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του νόµου.  

Ι.3  Ενιαίο Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων 
 και Μελετών (άρ. 84 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 170 του Ν.4412/2016). 

Συνιστά, την, επί της αρχής, σηµαντικότερη µεταρρύθµιση του σ/ν, την οποία 
διαχρονικώς ζητά και ο ΣΑΤΕ και αρκετοί άλλοι φορείς του κλάδου. Οφείλουµε να 
υπενθυµίσουµε ότι η ρύθµιση είχε περιληφθεί ως άρθρο 70 στον Ν.4313/2014 και 
ίσχυσε - χωρίς ποτέ να ενεργοποιηθεί - έως την κατάργησή της, τον Αύγουστο του 
2016 µε την ψήφιση του Ν.4412/2016.  

 Θεωρούµε ότι η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση και έναρξη της παραγωγικής 
 λειτουργίας του Συστήµατος θα συνεισφέρει σηµαντικά στην άρση των διαχρονικών 
 παθογενειών, στον εξορθολογισµό και στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος 
 παραγωγής δηµοσίων έργων στη Χώρα µας.  

 Μας ανησυχεί ότι 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.   

Ι.4 Εργοληπτικό πτυχίο ως «διαβατήριο» για τους διαγωνισµούς δηµοσίων 
 έργων (άρ. 24 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 76 του Ν.4412/2016).   

 Η νέα παράγραφος 3 του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016, που εισάγεται µε το άρθρο 
 24 του σ/ν, επιλύει, σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα των ειδικών όρων και ενισχύει 
 τον ρόλο του εργοληπτικού πτυχίου ως «διαβατηρίου» για τους διαγωνισµούς 
 δηµοσίων έργων.   

 Η ανωτέρω ρύθµιση προβλέπει όρους αποτροπής εισαγωγής υπερβολικών ή 
 φωτογραφικών πρόσθετων όρων στις διακηρύξεις και ταυτοχρόνως κατοχυρώνει 
 την ισχύ του εργοληπτικού πτυχίου εντός των αντιστοίχων ορίων ανά τάξη και 
 κατηγορία έργου. Επιλύει σε µεγάλο βαθµό σε επίπεδο νοµοθετικής διευκρίνισης το 
 πρόβληµα που έχει ανακύψει µε την ισχύ του εργοληπτικού πτυχίου και την 
 ανεξέλεγκτη εισαγωγή παράνοµων και καταχρηστικών πρόσθετων όρων στις 
 διακηρύξεις. 

Για να καταστεί µε ακόµη µεγαλύτερη σαφήνεια η ενίσχυση του εργοληπτικού 
πτυχίου και να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη εισαγωγή ειδικών όρων που αποκλείουν 
από διαγωνισµούς εργοληπτικές επιχειρήσεις εντός των ορίων των τάξεών τους, 
οδηγώντας κατ’ ουσία στην κατάργηση της οποιασδήποτε τυχόν πιστοποίησης 
τεχνικής και οικονοµικής καταλληλόλητας παρέχει σε µία εργοληπτική επιχείρηση η 
κατάταξή της στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ∆ηµοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.∆.Ε.), προτείνεται να τροποποιηθεί η παρ. 5 του άρθρου 83 του Ν. 
4412/2016, ώστε η εγγραφή στη εργοληπτικό µητρώο να παρέχει στην 
εργοληπτική επιχείρηση τεκµήριο όχι µόνο τεχνικής αλλά και οικονοµικής 
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καταλληλότητας (όπως επιτάσσει, άλλωστε, η Οδηγία 2012/24/ΕΕ), µε µόνη 
εξαίρεση αυτή των ειδικών έργων.  

Κατά συνέπεια, προτείνουµε η  παρ. 5 του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016 να 
τροποποιηθεί ως ακολούθως (µε τονισµένα γράµµατα οι τροποποιήσεις): 

«5. Η εγγραφή και κατάταξη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
∆ηµοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.∆.Ε.) και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί 
τεκµήριο τεχνικής ικανότητας και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας εντός των 
ορίων προϋπολογισµού εκάστης τάξης ανά κατηγορία έργων, µε την 
επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για τα ειδικά έργα στην παρ. 2 του 
άρθρου 76 του παρόντος νόµου.» 

Επειδή η ισχύουσα ρύθµιση της παρ. 5 του άρθρου 83 αφορά και τους µελετητές, 
θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η πρόταση του ΣΑΤΕ αφορά µόνο στους εργολήπτες.  

Ι.5 Για έργα άνω του ορίου της Οδηγίας καθίσταται υποχρεωτική η πρόβλεψη 
 κινήτρου – πριµ πρόσθετης αµοιβής ίσης έως 5% της συµβατικής δαπάνης 
 για παράδοση έργων νωρίτερα από τη συµβατική προθεσµία (άρ. 68 του 
 υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 149 του Ν.4412/2016).   

 Θετική ρύθµιση, σύµφωνη µε τη διεθνή πρακτική.  

Ι.6  Καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της µελέτης του έργου πριν την 
 προκήρυξή του. 

 Θετική ρύθµιση. Θα ήταν πληρέστερη και αποδοτικότερη, ως προς τη διασφάλιση 
 των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού, εφόσον συνδυάζονταν µε 
 την υποχρεωτική προκαταρκτική διαβούλευση των τευχών δηµοπράτησης στις 
 συµβάσεις µελετών και έργων. 

Ι.7  Καταργείται η υποχρέωση ετήσιας κατάρτισης καταλόγου για τη δυνατότητα 
 ανάθεσης. Εξορθολογίζονται τα όρια απευθείας ανάθεσης (άρ. 50 του υπό 
 συζήτηση σ/ν – άρ. 118 του Ν.4412/2016).   

Θετική ρύθµιση. Οι αναθέσεις µέσω κληρώσεων στην πράξη αποδείχθηκε ότι 
γεννούσαν περισσότερα προβλήµατα από τα θετικά για τα οποία θεσπίστηκαν. 
Απαιτείται, πάντως, ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της ορθής και νόµιµης 
εφαρµογής του άρθρου αυτού, ώστε να αποφευχθούν γνωστά προβλήµατα 
κατάτµησης µελετών και έργων. Σε κάθε περίπτωση, οι ορθοί περιορισµοί που 
τίθενται πρέπει να ισχύσουν και για τους Αναθέτοντες Φορείς του Βιβλίου ΙΙ. 

Ι.8 Υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να χορηγεί στον προσωρινό ανάδοχο 
 προθεσµία να συµπληρώσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρ. 43 του 
 υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 103 του Ν.4412/2016).   

 Με την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 επαναφέρεται 
 βελτιωµένο το καθεστώς που ίσχυε προηγουµένως˙ ήτοι, υποχρεούται πλέον η 
αναθέτουσα αρχή να χορηγεί στον προσωρινό ανάδοχο προθεσµία για τη 
συµπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ διατηρείται το 
δικαίωµα του προσωρινού αναδόχου να αιτηθεί και ο ίδιος τη χορήγηση της 
σχετικής προθεσµίας. Αναµφισβήτητα θετική τροποποίηση, που συνδυάζει 
βελτιωτικά τις δύο προηγηθείσες ρυθµίσεις.  
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Ι.9 Εισαγωγή θεσµού του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφωνιών (ΣΕ∆) – (άρ. 88 
 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 176 του Ν.4412/2016).   

 Θετική ρύθµιση. Θα έχει ως συνέπεια την ταχύτερη επίλυση των συµβατικών 
 διαφορών, µε την εισαγωγή του θεσµού του Συµβουλίου Επίλυσης ∆ιαφωνιών 
 (ΣΕ∆). 

Ι.10 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών (άρ. 88 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 176 του 
 Ν.4412/2016).   

 Με το άρθρο 88 του Νοµοσχεδίου βελτιώνεται και γίνεται πιο αποτελεσµατική η 
 διάταξη περί διαιτητικής επίλυσης των διαφορών του άρθρου 176 του Ν. 
 4412/2016. Προτείνεται η χρήση της σε όλα τα έργα ασχέτως προϋπολογισµού, 
 όπως, δηλαδή,  προβλέπει ήδη ο υφιστάµενος νόµος.  

 Επιπλέον, και πριν τη φάση της διαιτησίας πρέπει να εισαχθούν και άλλες 
 σύγχρονες και λιγότερο δαπανηρές εξωδικαστικές µέθοδοι επίλυσης διαφορών 
 σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, όπως οι διαδικασίες επίλυσης της διαφοράς µέσω 
 φιλικού διακανονισµού. Οι διαδικασίες αυτές (µικρού κόστους και διάρκειας) 
 εφαρµόζονται σε άλλες χώρες και έχουν ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία και στη Χώρα 
 µας (∆ΕΗ, Εγνατία Οδός ΑΕ, Έργα Παραχώρησης). 

 

ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΟΥΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ  

ΙΙ.1  Ενίσχυση του συστήµατος µελέτη – κατασκευή, ώστε να µπορεί να εκκινεί η 
 διαδικασία  δηµοπράτησης των έργων αµεσότερα απ’ ό,τι ισχύει σήµερα, 
 παράλληλα µε την  περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (άρ. 15 του 
 υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 50 του Ν.4412/2016).    

Η συχνότερη εφαρµογή του συστήµατος µελέτη-κατασκευή µπορεί, επί της αρχής, 
να εισφέρει προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των έργων, υπό τις παρακάτω 
αυστηρές προϋποθέσεις και πρόνοιες:  

- ∆εν είναι δυνατόν να υποβληθεί τεχνική µελέτη προσφοράς χωρίς εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι, µάλιστα, πρέπει να συνάδουν µε τον κανονισµό 
µελετών έργου.  

-Απαιτείται συµπλήρωση της εξουσιοδοτικής Απόφασης, ώστε να καθορίζονται ανά 
κατηγορία έργου τι είδους µελέτες και σε τι στάδια προαπαιτούνται για τη διενέργεια 
διαγωνισµού µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή.  

- Για την ωρίµανση νέων έργων µε το σύστηµα αυτό πρέπει να εφαρµόζεται το 
άρθρο 51 του νόµου (συµβάσεις µελετών για τον προσδιορισµό τεχνικής λύσης).  

- Οι όποιες ρυθµίσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται υποχρεωτικώς και στις συµβάσεις 
Αναθετόντων Φορέων του Βιβλίου ΙΙ, όπου το σύστηµα µελέτη-κατασκευή έχει 
ευρεία εφαρµογή (βλ. π.χ. έργα επεξεργασίας νερού και λυµάτων).  

ΙΙ.2  Θεσµοθετείται η ιδιωτική επίβλεψη έργων, δηλαδή η δυνατότητα να µπορεί 
 να ασκηθεί  επίβλεψη εκτός από την Υπηρεσία και από πιστοποιηµένο 
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 ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο 
 οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευµένες γνώσεις (άρ. 57 του υπό 
 συζήτηση σ/ν – άρ. 136 του Ν.4412/2016).   

Η ενίσχυση και η υποβοήθηση – και όχι η υποκατάσταση – των λειτουργιών της 
δηµόσιας διοίκησης µέσω της ορθολογικής αξιοποίησης του ιδιωτικού τοµέα συνιστά 
σηµαντική και ουσιαστική ρύθµιση, η οποία, εάν προσεχθεί κατά την υλοποίησή της, 
µπορεί να αποτελέσει την µεγάλη – θετική – ανατροπή στην εξέλιξη υλοποίησης των 
δηµοσίων έργων στην Χώρα.  

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εφαρµογής της, ώστε να έχει τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις του σ/ν παρουσιάζουν προβλήµατα και 
απαιτούν επαναπροσέγγιση, σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΕΣΒΥΚ.  

ΙΙ.3  Καθιερώνεται η υποχρεωτική τήρηση από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού 
 ηµερολογίου του έργου, σε ελεύθερο λογισµικό ευρείας χρήσης (άρ. 65 του 
 υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 146 του Ν.4412/2016).   

 Ρύθµιση προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά ιδιαίτερα άτολµη και διστακτική. H 
χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών εργαλείων θα πρέπει να γενικευθεί σε όλο το 
φάσµα του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων στη Χώρα µας, ενώ επίσης θα 
πρέπει να επιταχυνθεί η πλήρης διαλειτουργικότητα όλων των σχετιζόµενων µε τις 
δηµόσιες συµβάσεις ψηφιακών συστηµάτων (ΚΗΜ∆ΗΣ, ΕΣΗ∆ΗΣ, ∆Ι@ΓΕΙΑ, e-EFKA, 
TAXIS, κ.α.) ώστε να αξιοποιείται η συµπληρωµατικότητά τους εις όφελος της 
διαφάνειας, της δηµοσιότητας και εν τέλει της αποτελεσµατικής διοικητικής 
διαχείρισης των δηµοσίων συµβάσεων.  

ΙΙ.4  Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών.  

 Η κατάργηση των κληρώσεων αναµένεται να συµβάλει στην επιτάχυνση των 
 διαδικασιών. Ωστόσο, προκειµένου για τη στελέχωση επιτροπών διαγωνισµών, που 
 απαιτείται αξιολόγηση υποκειµενικών κριτηρίων θα πρέπει τουλάχιστον το ½ των 
 µελών των επιτροπών να προκύπτει από κλήρωση.  

ΙΙ.5 Παραλαβή των Έργων (άρ. 86 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 172 του 
 Ν.4412/2016).   

 Υπάρχει σαφής βελτίωση σε σχέση µε το κείµενο που αναρτήθηκε προς ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση, πρέπει όµως να γίνουν απολύτως απαραίτητες διορθώσεις σε 
διατυπώσεις, αλλιώς εάν παραµείνουν ως έχουν θα δηµιουργηθούν προβλήµατα 
στην εκτέλεση των Έργων . 

Π.χ. θεωρούµε ότι εκ λάθους προβλέπεται η παράδοση του Μητρώου του έργου  
στη φάση της λήξης της περιόδου εγγύησης αυτού ενώ είναι προφανές ότι  το  
Μητρώο  του  έργου, µε τα σχέδια «ως  κατασκευάσθει», τα εγχειρίδια  λειτουργίας  
και συντήρησης, και ο Φάκελος Ασφάλισης και Υγείας (ΦΑΥ) πρέπει να παραδίδονται 
στη φάση της έκδοσης της  βεβαίωσης  περάτωσης και όχι στη φάση της παραλαβής 
ενός έργου, αλλιώς δεν θα είναι δυνατή η σωστή χρήση και λειτουργία  του  έργου.  

Επίσης, δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται ποσοτικός επανέλεγχος του έργου στη 
λήξη της περιόδου εγγύησης, που µπορεί µάλιστα να είναι και µετά από πολλά έτη 
από την περάτωση αυτού. 
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Η  έγκριση της τελικής επιµέτρησης ορθά προβλέπεται να γίνεται στη φάση της 
έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. 

Θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι σχετικές διατυπώσεις  του σχετικού άρθρου ώστε 
να µην παρουσιασθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των Έργων. 

 

ΙΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΠΡΕΠΕΙ ΕΙΤΕ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ∆ΡΑΣΤΙΚΑ.  

ΙΙΙ.1  Αντιµετώπιση των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών στα έργα (άρ. 32 του 
 υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 88 του Ν.4412/2016).   

 Παρά τις ολοκληρωµένες και πλήρως τεκµηριωµένες προτάσεις των φορέων [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 ενέχει κινδύνους µεγάλης καθυστέρησης των διαγωνιστικών διαδικασιών 
και ενίσχυσης φαινοµένων αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας. 

 Την τελευταία 7ετία το πρόβληµα των αδικαιολόγητα υψηλών εκπτώσεων στις 
 προσφορές που υποβάλλονται για τα έργα και τις µελέτες έχει λάβει δραµατικές 
 διαστάσεις.   

 Εκτιµούµε ότι η προτεινόµενη ειδική ρύθµιση για τα έργα, δεν θα αµβλύνει το 
φαινόµενο των µεγάλων εκπτώσεων, αλλά αντιθέτως θα αυξήσει το διοικητικό και 
το γραφειοκρατικό κόστος και θα επιφέρει έτι περαιτέρω καθυστερήσεις και 
διαδικασίες προσφυγών κ.λπ. µέχρι  την ανάθεση.  

Θεωρούµε ότι η αντικειµενικοποίηση του συστήµατος ανάδειξης των ΑΧΠ είναι 
κοµβικής σηµασίας για τα έργα που δηµοπρατούνται µε µοναδικό κριτήριο την τιµή 
και µε βάση αυτή την θέση έχει συνταχθεί κοινή πρόταση των φορέων του κλάδου 
ως ακολούθως:   

Στο  άρθρο  116  του Ν. 4412/2016 προστίθεται  παράγραφος, η οποία  λαµβάνει 
τον  αριθµό  3, η οποία έχει ως ακολούθως: 

«Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων κάτω των ορίων, µε 
κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, εφαρµόζεται αντικειµενική µέθοδος 
εντοπισµού των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών. Οι προσφορές που εντοπίζονται 
βάσει της εν λόγω αντικειµενικής µεθόδου ως ασυνήθιστα χαµηλές, κατά 
παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 88, αποκλείονται χωρίς την 
προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας παροχής εξηγήσεων. Για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) Το συγκεκριµένο έργο να µην είναι βεβαίου διασυνοριακού ενδιαφέροντος και  

β) Ο αριθµός των αποδεκτών προσφορών στον διαγωνισµό να είναι τουλάχιστον 
πέντε (5). 

Οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα των ανωτέρω διαδικασιών θα 
εξειδικευτούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών που θα εκδοθεί 
εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης.». 
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ΙΙΙ.2 Το σύστηµα παρακολούθησης των έργων µετατρέπεται σε δηλωτικό, από 
 ελεγκτικό όπως ισχύει σήµερα (άρ. 70 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 151 
 του Ν.4412/2016).   

 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. 

 Η προφανής αντικειµενική αδυναµία των αρµοδίων υπηρεσιών για την άσκηση 
 συνεχούς και αποτελεσµατικής επίβλεψης των έργων (έλλειψη ανθρώπινου 
 δυναµικού, υλικοτεχνικής υποδοµής, πόρων µετακίνησης, διαµονής κ.λπ.), µπορεί 
να καλυφθεί µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα και µε τις 
αναλυτικότερες προτάσεις του ΕΒΣΥΚ. 

ΙΙΙ.3  Ουσιαστική κατάργηση Αναθεώρησης παρότι οι τιµές δηµοπράτησης έργων 
 παραµένουν  σταθερές για δέκα περίπου χρόνια (άρ. 72 του υπό συζήτηση 
 σ/ν – άρ. 153 του Ν.4412/2016).   

  Υπάρχει οξύτατο πρόβληµα από το πάγωµα της αναθεώρησης λόγω της σηµαντικής 
 ανόδου των τιµών σε πληθώρα υλικών ευρείας χρήσης και υψηλής σηµαντικότητας.  

 Με δεδοµένο ότι η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης 
Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών θα απαιτήσει σηµαντικό χρόνο µετά 
την ψήφιση του νοµοσχεδίου που τροποποιεί διατάξεις του Ν.4412/2016 θα πρέπει 
να εφαρµοστεί µία ταχείας εφαρµογής λύση µε σκοπό την ταχεία κάλυψη των 
µεγάλων ανατιµήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία των 
έργων δεν θα µπορεί να ολοκληρωθεί.  

Προτείνουµε την άµεση ανάκληση αναστολής των προβλέψεων του άρθρου 153, και 
την  εφαρµογή αναθεώρησης πλέον σε όλες τις συµβάσεις δηµοσίων έργων µε 
έναρξη του υπολογισµού της από το πρώτο τρίµηνο του 2021.  

Ο Σύνδεσµός µας έχει στείλει συγκροτηµένη πρόταση στον Υπουργό Υποδοµών και 
Μεταφορών και  ζητά την επείγουσα θέσπισή της.  

ΙΙΙ.4  Έλεγχος σφαλµάτων µελετών σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα από τον 
 Ανάδοχο (άρ. 59 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 138 του Ν.4412/2016).   

  Μία από τις «καινοτοµίες» του νοµοσχεδίου είναι ο προκαταβολικός έλεγχος της 
 µελέτης του έργου από τον ανάδοχο, σε διάστηµα 2 ή 3 µηνών. Είναι φανερό ότι 
 δεν είναι εφικτό σε ένα τόσο στενό χρονικό διάστηµα να πραγµατοποιηθεί 
 ουσιαστικός έλεγχος µίας µελέτης η εκπόνηση της οποίας διήρκησε πολλαπλάσιο 
 χρόνο.   

Η ρύθµιση θα πρέπει να αποσυρθεί να θεσπιστεί η υποχρεωτική διαβούλευση επί 
των τευχών δηµοπράτησης και του Φακέλου του Έργου πριν τη δηµοπράτηση (βλ. 
σχετική πρόταση ΕΣΒΥΚ). 

ΙΙΙ.5  Προσφυγή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 
 δηµοσίευση (άρθρο 32 Α του Ν. 4412/2016 – άρθρο 2 του υπό συζήτηση 
 νοµοσχεδίου) 
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 ∆υστυχώς, µε τις νέες προτεινόµενες ρυθµίσεις για τα έργα που ανατίθενται µε το 
 άρθρο 32 Α επιδεινώνεται η διαπίστωση του Συνδέσµου µας σχετικά µε το ότι από 
 κατ’ εξαίρεση σύστηµα ανάθεσης τείνει να γίνει το κύριο σύστηµα ανάθεσης των 
 έργων στην Ελλάδα. Οι προβλέψεις της νέας διατύπωσης του άρθρου 32 Α (στο σ/ν 
άρθρο2) κάνουν λόγο για εξαίρεση από την υποχρεωτική  εφαρµογή του ΕΣΗ∆ΗΣ σε 
αυτές τις περιπτώσεις ανάθεσης, άρα σε όλες τις σχετικές αναθέσεις δεν θα 
δηµοσιεύεται κανένα στοιχείο!    

 Η ρύθµιση είναι προβληµατική και πρέπει να αποσυρθεί ενώ κατά την άποψη του 
Συνδέσµου µας το άρθρο 32 Α θα πρέπει να καταργηθεί στο σύνολό του.  

 

IV. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

IV.1 Καταπτώσεις Εγγυήσεων (άρ. 21 του υπό συζήτηση σ/ν – άρ. 72 του 
 Ν.4412/2016).    

Οι διατάξεις του άρθρου 21 του νοµοσχεδίου (άρθρο 72 του Ν.4412/2016) που 
αφορούν στην κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής υστερούν 
σαφήνειας και οριστικότητας µε αποτέλεσµα, εάν δεν µεταβληθούν, να δηµιουργούν 
µία συνεχή σύγχυση και ανασφάλεια στους µετέχοντες στις διαγωνιστικές 
διαδικασίες δηµοσίων έργων, η οποία δεν ευνοεί την συµµετοχή σε αυτές. 

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.  

 

Αξιότιµοι Κύριοι Πρόεδροι,  

Αξιότιµα Μέλη,  

Ευελπιστούµε ότι οι προτάσεις και θέσεις µας θα αξιοποιηθούν στον µέγιστο 
βαθµό, ώστε το σ/ν να είναι υλοποιήσιµο κι αποτελεσµατικό στις στοχεύσεις 
του, ενώ επισηµαίνουµε ότι επιφυλασσόµαστε για νεότερη παρέµβασή µας, σε 
περίπτωση που απαιτηθεί.  

Με τιµή, 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 Γεώργιος Βλάχος      Ανδρέας Γερακάκης 

 

Κοινοποίηση :  

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

- Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραµανλή  

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

- Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών, κ. Γ. Καραγιάννη  
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΣΑΤΕ  

(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».  

(ε) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 35882/31.12.2020/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο 
Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόµου». 

(στ) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 165/28.02.2021/επιστολή του ΕΣΒΥΚ προς τους Προέδρους και τα 
Μέλη των ∆ιαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εµπορίου και Εθνικής Άµυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων  µε θέµα: «Απόψεις και επεξεργασµένες προτάσεις ΕΣΒΥΚ».  

 


