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Έκδοση: Μάιος 2014 



ΠΠΡΡΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑΜΜΜΜΑΑ     

ΑΑ ’’   ΜΜΕΕ ΡΡ ΟΟ ΣΣ   ::   ΠΠΡΡ ΟΟ ΣΣ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   --   ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΣΣ   

09:00 – 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές   

ΒΒ ’’   ΜΜΕΕ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ::   ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΗΗ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ     

11ηη  ΕΕννόόττηητταα::  ΝΝ//σσχχέέδδιιοο  ΥΥΠΠΑΑΑΑΝΝ::  ««ΓΓιιαα  ττηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  εεννόόςς  εεννιιααίίοουυ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  κκααιι  ννοοµµοοθθεεττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  σσύύννααψψηηςς  δδηηµµοοσσίίωωνν

σσυυµµββάάσσεεωωνν  έέρργγωωνν,,  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν»»  

09:30 – 09:50 
Στόχοι και αναγκαιότητα. Γενική παρουσίαση και επισήµανση 
σηµαντικότερων ρυθµίσεων. Εξέλιξη της διαβούλευσης και 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. 

• κα Μίνα Καλογρίδου, Πρ. Τµήµατος 
Μελετών της ∆/νσης Νοµικών 
Υπηρεσιών ΕΑΑ∆ΗΣΥ  

09:50 – 10:20 
Βασικότερα σηµεία και σχολιασµός ρυθµίσεων νοµικής 

φύσης.  
• κ. Σταµάτης Σταµόπουλος, Νοµικός 
Σύµβουλος ΣΑΤΕ 

10:20 – 10:40 
Γενικές παρατηρήσεις και σχολιασµός ρυθµίσεων τεχνικής 

φύσης.  
• κ. ∆ηµήτρης Κωνσταντινίδης, Γενικός 
Γραµµατέας ΣΑΤΕ  

10:40 - 11:00 Η µατιά των Μελετητών.   • κ. Γεώργιος Κάζος, Πρόεδρος ΣΕΓΜ  

22ηη  ΕΕννόόττηητταα::  ΟΟιι  ννέέεεςς  κκοοιιννοοττιικκέέςς  ΟΟδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  ∆∆ηηµµόόσσιιεεςς  ΣΣυυµµββάάσσεειιςς  κκααιι  ηη  ππρρόότταασσηη  ΟΟδδηηγγίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ΤΤιιµµοολλόόγγηησσηη      

11:00 – 11:20 

Ιστορικό έκδοσης και ανασκόπηση σηµαντικότερων αλλαγών 

των  νέων οδηγιών, γενικές αρχές και επιδιωκόµενοι στόχοι. 

Προθεσµίες ενσωµάτωσης και εναρµόνισης, λοιπές 

υποχρεώσεις.  

• κα Τζούλια  Τσαλίκη,  
• Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιεθνών 

Σχέσεων και Θεµάτων ΕΟΚ της ΓΓ∆Ε / 

ΥπΥΜΕ∆Ι 

33ηη  ΕΕννόόττηητταα::  ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  ΕΕΕΕ  γγιιαα  ττιιςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ∆∆ηηµµόόσσιιεεςς  ΣΣυυµµββάάσσεειιςς    

11:20 – 11:40  

Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις: Η πολιτική της ΕΕ και οι 
προβλέψεις των νέων οδηγιών. Υφιστάµενες διαδικτυακές 
εφαρµογές για το χειρισµό των ∆Η.ΣΥ. από τις Αναθέτουσες 
Αρχές και για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτές. 

• κ. ∆ήµος Τουλιάτος,  
• Τεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ 

11:40 – 12:00 Εθνικό Σύστηµα  Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων στα 
δηµόσια έργα και στις µελέτες.  

• κ. Στέφανος Κοµνηνός,  
• Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου   

12:00 – 12:20 Εθνική Βάση ∆εδοµένων ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
• κ. Αθανάσιος Πανταζής, ∆/ντης ∆/νσης 
Βάσεων ∆εδοµένων και Κεντρικού Ηλ. 
Μητρώου ∆ηµ. Συµβάσεων ΕΑΑ∆ΗΣΥ   

ΓΓ ’’   ΜΜΕΕ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ::   ΣΣ ΥΥ ΖΖ ΗΗ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ––   ΠΠΑΑ ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ       

12:20 – 13:00  
Συζήτηση – Παρεµβάσεις επί των 3 ενοτήτων που 

προηγήθηκαν  

• κ. Γιώργος Κυριακόπουλος,  
• Αν. Μέλος ∆Σ ΣΑΤΕ  

13:00 – 13:15 ∆ιάλειµµα  

∆∆ ’’   ΜΜΕΕ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ::   ΣΣ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΓΓ ΥΥ ΛΛ ΟΟ   ΤΤ ΡΡ ΑΑ ΠΠ ΕΕ ΖΖ ΙΙ  

13:15 – 15:00  

Αναµόρφωση του πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων υπό 
το τρίπτυχο: ∆ιαφάνεια, Σύναψη & Εκτέλεση Συµβάσεων, 
Τεχνικές Προδιαγραφές & Σύστηµα Αναλυτικών Τιµολογίων & 
Αναθεώρησης Τιµών. Στόχευση και δράσεις υπό τις σηµερινές 
συνθήκες.  

Συντονιστής:    

• Γ. Καραλής, ∆ηµοσιογράφος   
Συµµετέχοντες:  

• Χρ. Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ 
• Γ. Βλάχος, Πρόεδρος ΣΑΤΕ 
• Κ. Καλέργης, Α’ Α/Πρόεδρος ΣΕΓΜ  
• Χρ. ∆αµβέργης, Πρόεδρος ΣΜΥΕ  
• Στ. Τρέζου, Σύµβουλος Υπ. ΥΜΕ∆Ι  
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Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 6.3.2014: 
Νέο Νοµοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος ΣΑΤΕ): Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω εκ µέρους του Προεδρείου 

του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών, στη σηµερινή µας ηµερίδα. Ζητάµε συγγνώµη 

για τη µικρή, φαντάζοµαι, καθυστέρηση και θα ξεκινήσουµε αµέσως. 

 Όπως ξέρετε, το θέµα µας είναι το καινούργιο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις 

δηµόσιες συµβάσεις έργων. Ήρθε στη ζωή µας, εµφανίστηκε, τον ∆εκέµβρη του προηγούµενου 

χρόνου. Το µάθαµε από ανακοινώσεις του Υπουργού του κ.Χατζηδάκη. Ξέραµε ότι συζητιέται 

κάτι. Αλλά επειδή συζητιόταν πάρα πολλές φορές, ακόµα και επί Υπουργίας Ρέππα το 2009 είχε 

ξεκινήσει η δηµιουργία Ανεξάρτητης Αρχής µόνο για τα δηµόσια έργα, στην πορεία 

διαπίστωσαν ότι αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή πρέπει να καλύπτει όλο το χώρο έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών και εν πάση περιπτώσει επειδή πάντα στην πατρίδα µας υπάρχει µία 

αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων και πολλές φορές και αντιθέσεις µεταξύ Υπηρεσιών, 

Υπουργείων, Φορέων, ανεξαρτήτων Αρχών κλπ., εµείς είχαµε συνηθίσει, να µην πω κακοµάθει, 

να µιλάµε µόνο µε το παλιό ΥΠΕΧΩ∆Ε, νυν ΥΠΥΜΕ∆Ι, ενδιάµεσα Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 Απ’ ό,τι φαίνεται, µε το καινούργιο νοµοσχέδιο τον πρώτο ρόλο στη διαµόρφωση και του 

νοµικού πλαισίου αλλά και πάρα πολλές αποφασιστικές αρµοδιότητες αναλαµβάνει η 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Και διαπιστώνουµε, και το 

θεωρούµε θετικό καταρχήν αυτό, ότι γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια εναρµόνισης µε τους 

Κοινοτικούς Κανονισµούς, η οποία τυπικά υπάρχει και σήµερα, στην πράξη όµως δεν 

εφαρµόζεται. Υστερούµε σε πάρα πολλά πράγµατα. 

 Να καλωσορίσω τον κ.Ράϊκο, Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, της Ανεξάρτητης Αρχής, την κα 

Καλογρίδου και τον κ.Πανταζή, στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, από το Υπουργείο Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων -το βάζω δεύτερο γιατί βλέπω ότι η Ανεξάρτητη Αρχή παίρνει τον 

πρώτο ρόλο πλέον στα έργα, οπότε αλλάζει και η ιεραρχία και ας µε συγχωρήσουν οι φίλοι από  

το ΥΠΥΜΕ∆Ι- είναι η κα Τρέζου, Σύµβουλος του Υπουργού και ο κ.Μακρής, Γενικός 

∆ιευθυντής. Είναι από τον Σ.Ε.Γ.Μ., από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Γραφείων Μελετών, ο 

Πρόεδρος ο κ.Κάζος και από τον Σύνδεσµο Μελετητών Υδραυλικών Έργων ο κ.∆αµβέργης, 

Πρόεδρος. Επίσης, είναι και άλλοι αρκετοί φίλοι. Είναι ο Μάρκος ο Σιούνας, µέλος του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Αρκετοί γνωστοί νοµικοί και 

άλλοι συνεργάτες κατά καιρούς του Συνδέσµου. Και βέβαια είναι και τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και ο Νοµικός, ο Τεχνικός και ο Σύµβουλος ∆ηµοσίων Σχέσεων του δικού µας του 

Συνδέσµου.  

 Προχωράµε. Η πρώτη οµιλήτρια είναι η κα Καλογρίδου, Πρόεδρος Τµήµατος Μελετών 

της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Είναι ήδη στο βήµα. Σας ευχαριστούµε. 
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Μ.ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΟΥ (Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών 

της ΕΑΑ∆ΗΣΥ): Ευχαριστώ πολύ. Σας καληµερίζω και εγώ µε τη σειρά µου. Ευχαριστούµε 

πολύ για την πρόσκληση.  

 Θα ξεκινήσω, την εισηγητική οµιλία µου µε µια αδρή περιγραφή και αναφορά στις 

βασικές ρυθµίσεις του σχεδίου Νόµου για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και 

θεσµικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων, που αφορά έργα, προµήθειες και υπηρεσίες. 

 Να πούµε ότι αυτό το Σχέδιο Νόµου έρχεται σαν µια πρώτη απάντηση σε αδυναµίες και 

παθογένειες του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες νοµίζω 

είναι λίγο-πολύ γνωστές σε όλους µας. Αφορούν την εκτεταµένη διάσπαση και πολυπλοκότητα 

του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ένα περιορισµένο επίπεδο διαφάνειας και 

ανταγωνισµού σε συγκεκριµένους τοµείς της αγοράς, χρονοβόρες διαδικασίες, δυσανάλογα 

διοικητικά βάρη, χρήση πεπαλαιωµένων τεχνικών αγοράς και διαφθορά σε κάποιους κρίκους της 

αλυσίδας σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων. 

 Επί της αρχής το Σχέδιο Νόµου, µπορούµε να πούµε ότι ρυθµίζει βασικά τις διαδικασίες 

σύναψης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων,  προµηθειών και υπηρεσιών και σ’ 

αυτές συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που αφορούν τους πρώην εξαιρούµενους τοµείς, δηλαδή 

την ενέργεια, το ύδωρ, µεταφορές και ταχυδροµικές υπηρεσίες και επίσης ότι ρυθµίζει την 

παροχή έννοµης προστασίας κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων. 

 Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις τι θέλουµε να πετύχουµε; Την απλούστευση, τον 

εξορθολογισµό και την ενοποίηση της κύριας νοµοθεσίας καθώς και την επιτάχυνση και την πιο 

αποτελεσµατική παροχή έννοµης προστασίας. 

 Το Σχέδιο Νόµου διαρθρώνεται σε δέκα µέρη. 

 Το πρώτο αφορά  στις γενικές διατάξεις, αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής, ορισµούς, 

χρηµατικά όρια. Μεταφέρει τις κοινές διατάξεις των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. 

 Το δεύτερο µέρος αφορά τους κανόνες που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις που 

συνάπτουν οι αναθέτουσες Αρχές, µεταφορά της Οδηγίας 2004/18, το παλιό µας Π.∆. 60. 

 Το τρίτο µέρος αφορά τους κανόνες που εφαρµόζονται στις δηµόσιες συµβάσεις που 

συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς, µεταφορά της Οδηγίας  

δηλαδή 2004/17. 

 Το τέταρτο µέρος είναι οι κανόνες σχετικά µε τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις. Θα 

αναπτυχθεί, υπάρχουν ειδικές θεµατικές γι’ αυτό το µέρος στη συνέχεια της ηµερίδας. 

 Στο πέµπτο µέρος αναφέρονται οι κανόνες που ισχύουν για τη σύναψη συµβάσεων 

χαµηλής αξίας και τις συµβάσεις υπηρεσιών των άρθρων 19 και 20 του Σχεδίου Νόµου που 
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προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ β της Οδηγίας 2004/18 και στο αντίστοιχο παράρτηµα στην 

Οδηγία 2004/17. 

 Να πούµε ότι στο Σχέδιο Νόµου, µιας και τώρα αναφέροµαι  στις συµβάσεις χαµηλής 

αξίας, προβλέπεται διάκριση των συµβάσεων, η οποία αφορά στις συµβάσεις υψηλής αξίας, σ’ 

αυτές δηλαδή που εφαρµόζονται οι παλιές Οδηγίες, στις συµβάσεις ήσσονος σηµασίας που είναι 

προϋπολογισµού κάτω από 2.500 ευρώ και για τις οποίες εφαρµόζεται µόνο το ΚΗΜ∆Σ, όσον 

αφορά το Νόµο, η δηµοσίευση δηλαδή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, και στις συµβάσεις χαµηλής αξίας οι οποίες είναι αυτές που ο προϋπολογισµός τους 

είναι ανάµεσα στις 2.500 και µέχρι τα όρια εφαρµογής των Οδηγιών. 

 Γι’ αυτές τις συµβάσεις, λοιπόν, προβλέπεται ένα συγκεκριµένο µέρος, το Πέµπτο, που, 

ενώ ο Νόµος εφαρµόζεται συνολικά σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις, υπάρχουν κάποιες ειδικές 

ρυθµίσεις στο Μέρος αυτό για σύντµηση προθεσµιών, για τη δηµοσιότητα, καθώς δεν είναι 

υποχρεωτική η δηµοσίευση στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζονται 

επίσης  τα όρια της απ’ ευθείας ανάθεσης που ενοποιούνται στα 20.000 ευρώ και του συνοπτικού 

διαγωνισµού που είναι µέχρι 60.000 ευρώ.  

 Αυτό είναι το πέµπτο µέρος. Είναι µικρό αλλά έχει αυτές τις ειδικές ρυθµίσεις. 

 Το έκτο µέρος αφορά στην προπαρασκευή και στην διενέργεια των διαδικασιών σύναψης 

συµβάσεων. 

 Το έβδοµο είναι ένα µικρό µέρος επίσης, έχει κάποια άρθρα σχετικά µε την εκτέλεση των 

δηµοσίων συµβάσεων. 

 Το όγδοο αφορά τους κανόνες σχετικά µε την έννοµη προστασία. 

 Το ένατο αφορά στο συντονισµό, παρακολούθηση και εποπτεία του συστήµατος 

δηµοσίων συµβάσεων. 

 Και στο δέκατο µέρος είναι οι τελικές διατάξεις, η έναρξη εφαρµογής του Νόµου κλπ. 

 Τώρα, αν θέλαµε να µιλήσουµε για κάποιες ειδικότερες ρυθµίσεις και να δώσουµε το 

στίγµα του Νόµου, θα λέγαµε ότι το πρώτο είναι η ενοποίηση. Ο Νόµος ρυθµίζει µε ενιαίο τρόπο 

όλες τις µορφές δηµοσίων συµβάσεων, είτε είναι έργα, είτε υπηρεσίες, είτε προµήθεια και επίσης 

ανεξάρτητα από το είδος της αναθέτουσας Αρχής ή του αναθέτοντα Φορέα.  

 Ο Νόµος, λοιπόν, ισχύει για όλα τα είδη των συµβάσεων και για όλες τις αναθέτουσες 

Αρχές και αναθέτοντες Φορείς.  Είναι ένας Νόµος οµπρέλα που οι τεχνικές λεπτοµέρειές του θα 

ρυθµιστούν µε δευτερογενή νοµοθεσία, δηλαδή Προεδρικά ∆ιατάγµατα (υπάρχουν 

εξουσιοδοτήσεις), Υπουργικές Αποφάσεις, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κλπ. Και επίσης, µε 

τα τυποποιηµένα έγγραφα διαγωνισµού τα οποία η ΕΑΑ∆ΗΣΥ, που έχει την αρµοδιότητα για 
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προτυποποίηση εγγράφων διαγωνισµού, θα καθορίσει για κάθε είδος σύµβασης, προµήθεια, 

υπηρεσίες και δηµόσια έργα. 

 Τα οφέλη της ενοποίησης θεωρούµε ότι είναι η απλούστευση της διαδικασίας, ότι 

επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια  των όρων ανάθεσης και προσδοκούµε αύξηση της 

συµµετοχής οικονοµικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης και µείωση των διοικητικών βαρών. 

 Είναι γνωστό ότι µέχρι τώρα είχαµε πάρα πολλούς Κανονισµούς ανάλογα µε το είδος της 

σύµβασης (έργα, προµήθεια, υπηρεσίες). Ακόµα και στους ίδιου είδους Κανονισµούς, π.χ. των 

προµηθειών, άλλον είχαν οι ΟΤΑ, άλλον είχε η Κεντρική ∆ιοίκηση. Ο κάθε φορέας επίσης είχε 

τον δικό του Κανονισµό. Υπήρχε λοιπόν αυτή η πολυδιάσπαση και ελπίζουµε ότι µε την 

ενοποίηση πετυχαίνουµε έναν βασικό  στόχο του Νόµου  που είναι η διευκόλυνση συµµετοχής 

των οικονοµικών φορέων στους διαγωνισµούς και η καλύτερη ρύθµιση αυτών των συµβάσεων. 

 ∆εύτερον υπάρχει πρόβλεψη για ενιαίο σύστηµα δηµοσιότητας. Προβλέπεται ότι το 

ΚΗΜ∆Σ είναι το µοναδικό υποχρεωτικό σηµείο δηµοσιότητας όλων των δηµοσίων συµβάσεων 

σε εθνικό επίπεδο. Είναι το µοναδικό υποχρεωτικό, δεν χρειάζεται να πάµε σε εφηµερίδες 

νοµαρχιακές, εθνικές κλπ. Όπου είναι απαραίτητο, εννοείται, οι συµβάσεις δηµοσιεύονται και 

στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  για τις συµβάσεις που εφαρµόζουν τις  

Οδηγίες. 

 Τα οφέλη: 

- Υψηλός βαθµός διαφάνειας 

- Επαρκής δηµοσιότητα 

- Μείωση κόστους και 

- Μείωση παρατυπιών δηµοσιότητας, που έχουν δηµιουργήσει τόσα πολλά 

προβλήµατα στις συµβάσεις. 

 Επίσης, τρίτο, ο περιορισµός των αποδεικτικών στοιχείων συµµετοχής. Προβλέπεται ότι, 

για να αποδείξουν οι προσφέροντες την προσωπική τους κατάσταση, τα επαγγελµατικά τους 

προσόντα, την τεχνική τους ικανότητα και τη χρηµατοοικονοµική τους επάρκεια, αρκεί να 

υποβάλλουν µία µόνο δήλωση που να βεβαιώνει ότι πληρούν αυτά τα κριτήρια επιλογής. Αυτή η 

δήλωση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Και λύνεται το θέµα, το µεγάλο πρόβληµα της 

χρονολογίας της υπεύθυνης δήλωσης, γιατί σαφώς προβλέπεται ότι η ηµεροµηνία υποβολής της 

προσφοράς είναι και η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης. 

 Επίσης, δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής. Θα γίνει ένα πρότυπο της υπεύθυνης 

δήλωσης από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συνεπώς το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων παρέχεται πια 

µόνο από τον ανάδοχο στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών για την κατακύρωση. 
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 Οφέλη;  

- Η µείωση του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων. Θεωρούµε ότι αυτό θα οδηγήσει σε 

µεγαλύτερη συµµετοχή οικονοµικών φορέων. 

- Η µείωση των διοικητικών βαρών και 

- Η µείωση της γραφειοκρατίας. 

 Τέταρτο σηµείο, ευελιξία στις εγγυήσεις: 

 Η εγγύηση συµµετοχής καθίσταται προαιρετική. Υπάρχουν µέγιστες ποσοστιαίες τιµές  

για τους τύπους α) της εγγυητικής συµµετοχής στην περίπτωση που επιλεχθεί ότι χρειάζεται και 

πρέπει να ζητηθεί και β) στην εγγύηση εκτέλεσης το ανώτερο ποσοστό είναι το 5%. 

 Θεωρούµε ότι τα οφέλη θα είναι ευρύτερη συµµετοχή οικονοµικών φορέων και ιδιαίτερα 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς θα πετύχουµε µείωση των εξόδων συµµετοχής για τον 

οικονοµικό φορέα που θέλει να λάβει µέρος, των διοικητικών βαρών, ενώ θα έχουµε και 

καλύτερες τιµές για την αναθέτουσα Αρχή. 

 Πέµπτο, σύµπτυξη σταδίων διαγωνισµού και έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων: 

 Προβλέπεται ότι οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις περιορίζονται σε δύο: Σ’ αυτές που 

αφορούν α) στην αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών και β) στην 

αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ουσιαστικά οι 

ρυθµίσεις  που προβλέπονται για το ΕΣΠΑ ενοποιούνται και αφορούν όλες τις δηµόσιες 

συµβάσεις. 

 Στην απλοποιηµένη διαδικασία συµβάσεων χαµηλής αξίας προβλέπεται µία εκτελεστή 

διοικητική πράξη. Θα µου πείτε ότι στα δηµόσια έργα έτσι κι αλλιώς προβλεπόταν µία εκτελεστή 

διοικητική πράξη για τους διαγωνισµούς µε κριτήριο ανάθεσης αυτό της χαµηλότερης τιµής. Και 

επειδή υπήρχε αυτή η παράλειψη, στο Σχέδιο Νόµου,  

που τελικά θα πάει στη Βουλή, προφανώς θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη. 

 Οφέλη: Ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας και η µείωση του αριθµού των 

προσβλητέων πράξεων, δεδοµένου ότι πια θα γίνονται προσφυγές στις συγκεκριµένες εκτελεστές 

διοικητικές πράξεις. 

 Μία άλλη καινοτοµία του Νόµου είναι να προβλέψει άρθρο για τη διόρθωση ήσσονος 

σηµασίας παραλείψεων. Το ξέρουµε όλοι, πχ λείπει µία υπογραφή στο πρωτότυπο τεύχος της 

προσφοράς, να ακυρωθεί, να πεταχτεί έξω ο οικονοµικός φορέας. 

 Σε περίπτωση, λοιπόν, που η αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει ύπαρξη λαθών ή 

παραλείψεων µικρής σηµασίας (ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες, πρόδηλα τυπικά 

σφάλµατα), είτε στο στάδιο του ανοίγµατος των προσφορών, είτε στη διαδικασία αξιολόγησης, 
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προτού απορρίψει την προσφορά, υποχρεούται πια, η αναθέτουσα Αρχή, να επιτρέψει στον 

προσφέροντα να διορθώσει τα λάθη, εντός µικρής προθεσµίας, 5 έως 10 ηµερών. 

 Εννοείται ότι ουσιώδεις τροποποιήσεις ή αλλαγές της προσφοράς δεν επιτρέπονται. 

Μιλάµε για απλές διορθώσεις προδήλων τυπικών σφαλµάτων ή επουσιωδών πληµµελειών. 

 Οφέλη; Θεωρούµε ότι αυτή η δυνατότητα θα περιορίσει τις περιπτώσεις απόρριψης 

προσφορών, άρα επιτυγχάνεται µεγαλύτερος ανταγωνισµός. 

 Προβλέπεται συγκεκριµένο άρθρο για τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις µε την αγορά. 

Αυτή η πρόβλεψη ορίζει ένα πλαίσιο συγκεκριµένο, να υπάρχει µία ειδική πρόσκληση που θα 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής. Ορίζει ένα χρονικό διάστηµα για τη 

διάρκεια διαβούλευσης, 15 έως 60 ηµερών, µε δυνατότητα, εάν είναι πολύπλοκο το έργο, να 

επεκταθεί και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Μεταφέρει αυτό που προβλέπει η νέα Οδηγία 

για µέτρα που θα λάβει η αναθέτουσα Αρχή για τη γνωστοποίηση στους άλλες προσφέροντες 

των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής διαβούλευσης. Να 

γίνονται όλα φανερά. Τα οφέλη που περιµένουµε ότι θα υπάρχουν είναι η ενηµέρωση της 

αγοράς, συγκεκριµένο πλαίσιο που θα διασφαλίζει τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της µη 

διάκρισης και µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας συνολικά του συστήµατος των δηµοσίων 

συµβάσεων. 

 Επίσης, προβλέπεται για πρώτη φορά πιστοποίηση των στελεχών των δηµοσίων 

συµβάσεων. Οι  υπάλληλοι των αναθετουσών Αρχών ή των αναθετόντων Φορέων, αυτοί που 

εµπλέκονται στις διαδικασίες ωρίµανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων, θα 

επιµορφώνονται και θα πιστοποιούνται µέσω προγραµµάτων του ΙΝΕΠ σε συνεργασία µε την 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Οι υπάλληλοι αυτοί  θα εγγράφονται σε ειδικό µητρώο και όταν θα ισχύσει αυτό το 

µητρώο, θα είναι υποχρεωτική η συµµετοχή τους στις διαδικασίες ωρίµανσης, ανάθεσης και 

εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 Οφέλη; Μέσω της δια βίου κατάρτισης αυτών των υπαλλήλων θα αυξηθεί η 

αποδοτικότητά τους στην άσκηση των καθηκόντων τους, θα έχουµε περιορισµό των 

παραβιάσεων της νοµοθεσίας, ενώ θα επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής. 

 Τέλος, προβλέπεται ένα ανεξάρτητο όργανο προσφυγών. ∆εν προβλέπονται πια 

ενστάσεις κατά τη διαδικασία των διαγωνισµών αλλά προσφυγές που θα γίνονται σε ένα 

ανεξάρτητο όργανο από την αναθέτουσα Αρχή και από τους αναθέτοντες Φορείς. Αυτή τη 

στιγµή ο Νόµος προβλέπει ότι θα είναι η ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Το όργανο αυτό θα έχει αυξηµένες 

εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ταχύτητα και η 
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αποτελεσµατικότητα του συστήµατος έννοµης προστασίας και θα ελαφρυνθεί ο φόρτος των 

∆ικαστηρίων. 

 Βεβαίως, για να εφαρµοστεί αυτό  το Μέρος του Νόµου, θα πρέπει να εκδοθούν τα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα του Κανονισµού εκδίκασης προσφυγών ενώπιον της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και του 

καθορισµού των παραβόλων. 

 Γενικά να πούµε ότι η έναρξη ισχύος του Νόµου προβλέπεται έξι µήνες µετά τη 

δηµοσίευσή του και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις  υπάρχουν και αναµονές µέχρι την έκδοση 

των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, και γενικώς της δευτερεύουσας νοµοθεσίας. Μία τέτοια 

περίπτωση είναι η λειτουργία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ ως ανεξάρτητο όργανο προσφυγών. 

 Αυτή είναι µια γενική παρουσίαση του Νόµου. Προφανώς θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ο κ.Σταµόπουλος, Νοµικός Σύµβουλος του Συνδέσµου. Ευχαριστούµε την κα 

Καλογρίδου.  

 Κυρία Καλογρίδου, φαντάζοµαι θα είστε στη συζήτηση γιατί τίθενται ερωτήµατα απ’ 

αυτά που λέτε, σηµαντικά. 

Σ.ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ): Ευχαριστώ και εγώ την κα Καλογρίδου, η 

οποία έδωσε ένα πολύ συνοπτικό και περιεκτικό περίγραµµα του Νόµου. Και δίνεται η 

δυνατότητα και σε µένα να επικεντρωθώ περισσότερο σε µία κριτική προσέγγιση του Νόµου, 

που βεβαίως από την πλευρά του Νοµικού Συµβούλου του ΣΑΤΕ νοµίζω πως είναι και πιο 

εύλογη. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Σταµόπουλε, συγγνώµη. Να καλωσορίσουµε τον κ.Οικονοµίδη, πρώην 

Γενικό Γραµµατέα και παλιό συνεργάτη του Συνδέσµου. 

Σ.ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η παρουσίαση η δική µου χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η ανάπτυξη 

της κας Καλογρίδου θα µου δώσει τη δυνατότητα να επικεντρωθώ στις δύο τελευταίες ενότητες, 

οι οποίες είναι και οι πλέον κρίσιµες από τη δική µου οπτική γωνία και ειδικά στην τέταρτη 

ενότητα που είναι η κριτική προσέγγιση. 

 Η πρώτη ενότητα είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του Νόµου. 

 Η δεύτερη ενότητα είναι η διάρθρωση, την οποία ανέπτυξε η κα Καλογρίδου πληρέστατα. 

 Η τρίτη ενότητα είναι ουσιώδεις ρυθµίσεις, θα έλεγα ενδεικτικά και επιλεκτικά µέσα από 

τη δική µου οπτική γωνία ποιες θεωρώ ότι είναι οι πλέον ουσιώδεις και κρίσιµες, ειδικά στο 

χώρο των δηµοσίων έργων, ρυθµίσεις που εισάγει ο Νόµος. 
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 Και η τέταρτη ενότητα, που κατά την άποψή µου είναι και η πλέον κρίσιµη, είναι µία 

κριτική προσέγγιση, µία κριτική του Νόµου, των ρυθµίσεών του και των γενικότερων ζητηµάτων 

που θέτει και ενδεχοµένως και των προβληµάτων που θα δηµιουργήσει αν ψηφιστεί ως έχει. 

 Τα γενικά χαρακτηριστικά του Νόµου. Τέσσερα είναι τα γενικά χαρακτηριστικά που 

προκύπτουν από την πρώτη ανάγνωση του Νόµου. 

 Το πρώτο και το πιο, θα έλεγα, εµφανές είναι ότι αποτελεί µια συνολική ρύθµιση όλων 

των δηµοσίων συµβάσεων ως προς όλα τα ζητήµατα. Και όταν αναφέροµαι σε όλες τις δηµόσιες 

συµβάσεις, εννοώ συµβάσεις έργων, συµβάσεις προµηθειών, συµβάσεις υπηρεσιών, 

περιλαµβανοµένων και των συµβάσεων µελετών, καθώς και των συµβάσεων παραχώρησης, µε 

ορισµένες εξαιρέσεις οι οποίες υπάρχουν στα άρθρα 13 έως 18. 

 ∆εύτερο γενικό χαρακτηριστικό του Νόµου, που είναι θα έλεγα ιδιαίτερα σηµαντικό, ο 

περιγραµµατικός του χαρακτήρας. Εγώ θεωρώ πως αυτό το χαρακτηριστικό ενέχει και αρνητικά 

στοιχεία, τα οποία θα τα αναπτύξω στην τελευταία ενότητα. 

 Ουσιαστικά ο Νόµος αυτός είναι ένα κέλυφος νοµοθεσίας. Και ειδικά στα δηµόσια έργα 

είναι ένα ακόµα πιο λεπτό κέλυφος νοµοθεσίας µε πολύ µεγάλο κενό περιεχόµενο, το οποίο 

πρέπει να πληρωθεί. 

 Και γιατί ειδικά στα δηµόσια έργα σε σχέση µε τις λοιπές δηµόσιες συµβάσεις; ∆ιότι τα 

δηµόσια έργα, σε σχέση µε τις άλλες δηµόσιες συµβάσεις, ειδικά τις συµβάσεις προµηθειών, δεν 

θα έλεγα τις συµβάσεις µελετών γιατί οι συµβάσεις µελετών προσοµοιάζουν σε πολλά στοιχεία 

µε τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούν 

ειδικότερη και λεπτοµερέστερη ρύθµιση. 

 Τέσσερα είναι τα πιο σηµαντικά ειδικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις συµβάσεις 

δηµοσίων έργων από τις λοιπές δηµόσιες συµβάσεις: Πρώτον, υπάρχει ένα στάδιο εκτέλεσης που 

είναι πολυσχιδές, περίπλοκο και επίσης µεγάλης χρονικής διάρκειας, το οποίο σήµερα ρυθµίζεται 

από µία ιδιαιτέρως λεπτοµερή νοµοθεσία και που είναι αναγκαίο να ρυθµίζεται από µία, 

ιδιαιτέρως λεπτοµερή νοµοθεσία ή να υπάρχουν ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων, κανονισµοί 

εκτέλεσης έργων που να ρυθµίζουν αυτά τα ζητήµατα. 

 Μια σύµβαση δηµοσίου έργου δεν είναι µια σύµβαση προµήθειας που είναι  απλώς µία 

σύµβαση πώλησης. Είναι µία σύµβαση στην οποία ανακύπτουν πάρα πολλά τεχνικά και νοµικά 

προβλήµατα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, τα οποία χρήζουν ειδικής νοµοθετικής 

αντιµετώπισης, όπως, π.χ. αναφέρω ενδεικτικά, οι επιµετρήσεις των εργασιών πώς γίνονται, πώς 

εγκρίνονται οι επιµετρήσεις, πώς καταρτίζονται οι λογαριασµοί, πώς υποβάλλονται, πώς 

εγκρίνονται οι λογαριασµοί, πώς καθορίζονται οι νέες τιµές µονάδος, πώς τροποποιείται το 
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αντικείµενο της σύµβασης, υπό ποιες προϋποθέσεις, η έκπτωση του αναδόχου, η προσωρινή και 

οριστική παραλαβή του έργου, η αναθεώρηση τιµών, ένα πάρα πολύ σηµαντικό και κρίσιµο 

ζήτηµα στα δηµόσια έργα, η τιµολόγηση των έργων. 

 Όλα αυτά τα θέµατα, τα οποία δεν ανακύπτουν σε άλλες δηµόσιες συµβάσεις, είναι πάρα 

πολύ σύνθετα και χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης. 

 Ο Νόµος είναι tabula rasa ως προς αυτά τα ζητήµατα. ∆εν κάνει απολύτως καµία 

ρύθµιση, απολύτως καµία ρύθµιση, που αναφέρεται στο στάδιο εκτέλεσης των έργων. 

 ∆εύτερο θέµα είναι το µητρώο, που είναι µητρώο αξιολογικής κατάταξης, δηλαδή που 

παρέχει δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς βάσει της εγγραφής µιας εργοληπτικής 

επιχείρησης σε τάξεις και κατηγορίες έργων, κάτι που δεν υπάρχει στις άλλες κατηγορίες 

δηµοσίων συµβάσεων. Στις άλλες κατηγορίες συµβάσεων υπάρχουν απλώς κατάλογοι 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο επιχειρηµατικό τοµέα. 

 Τρίτον, στα δηµόσια έργα υφίσταται αυτή τη στιγµή ένα πολύ αυστηρό, διαφανές και 

ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης, το οποίο σε σηµαντικό βαθµό 

έχει τύχει επεξεργασίας επί µακρό χρόνο και σε σηµαντικό βαθµό έχει ισχυροποιήσει και 

ενδυναµώσει τη διαφάνεια κατά τη διάρκεια των διαγωνισµών, την ίση µεταχείριση των 

διαγωνιζοµένων και την προστασία του πραγµατικού ανταγωνισµού, που δεν υπάρχει στις άλλες 

συµβάσεις. 

 Αναφέροµαι ειδικά στην ενηµερότητα πτυχίου, στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, που και 

αυτά εκδίδονται µε Υπουργικές Αποφάσεις και έχουν βελτιωθεί µε σειρά τροποποιήσεων, στο 

εργοληπτικό πτυχίο, το οποίο παρέχει δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς βάσει της 

τάξης εγγραφής. 

 Αυτά µε το Νόµο καταργούνται. Φυσικά υπάρχουν εξουσιοδοτικές διατάξεις για την 

έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που να τα αναπληρώσουν, αλλά αυτή τη στιγµή, εφόσον 

αρχίσει να ισχύει ο Νόµος, υπάρχει ένα απόλυτο κενό όσον αφορά αυτά τα ζητήµατα. Και 

βεβαίως, ταυτόχρονα, θα το δούµε και αργότερα, παρέχεται και µεγάλη διακριτική ευχέρεια στις 

αναθέτουσες Αρχές να καθορίζουν εκείνες τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια 

καταλληλότητας κλπ., κάτι που βεβαίως συµβάλλει στη µείωση της διαφάνειας και της ίσης 

µεταχείρισης και του πραγµατικού ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης. 

 Και τέλος, ένα τέταρτο σηµείο, για το οποίο ο Νόµος δεν κάνει καµία απολύτως ρύθµιση 

και ως προς το οποίο τα δηµόσια έργα διαφέρουν σε σχέση µε τις άλλες συµβάσεις, είναι το 

στάδιο εκτέλεσης και η επίλυση διαφορών, το θεσµικό πλέγµα διατάξεων που ρυθµίζουν τη 

διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο εκτέλεσης. 
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 Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Θα αναφερθώ περισσότερο αργότερα. Ο Νόµος 

καταργεί τις υφιστάµενες λεπτοµερειακές και ειδικές ρυθµίσεις, που υπάρχουν στο ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο [στον Ν. 1418/1984, στα άρθρα 12 και 13 του 1418 και στα άρθρα 76 και 77, 

όπως έχουν κωδικοποιηθεί οι διατάξεις στα άρθρα 76 και 77 του Ν. 3669/2008, του 

κωδικοποιητικού Νόµου], παραπέµποντας στις γενικές δικονοµικές διατάξεις. 

 Αυτή και µόνο η γενική κατάργηση και παραποµπή στις γενικές δικονοµικές διατάξεις θα 

δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα δικονοµικά κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών που 

ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. 

 Το τρίτο γενικό χαρακτηριστικό του Νόµου, που θεωρώ πως είναι θετικό, πολύ θετικό, 

είναι η υπαγωγή όλων των αναθετουσών Αρχών, αναθετόντων Φορέων στο πεδίο εφαρµογής 

του. Όπως γνωρίζετε όσοι ασχολείστε µε τα δηµόσια έργα, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις. Πολλοί 

φορείς, που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αναφέρω ενδεικτικά ∆ΕΠΑΝΟΜ, 

ΕΓΝΑΤΙΑ, ΟΣΚ, ∆ΕΗ, εξαιρούνται είτε ολικώς, είτε µερικώς από την ισχύουσα νοµοθεσία, την 

ειδική νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων.  

 Ο Νόµος καταργεί αυτές τις εξαιρέσεις. Πλέον όλοι οι φορείς, οι οποίοι βάσει των 

κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων χαρακτηρίζονται ως αναθέτουσες Αρχές ή 

αναθέτοντες Φορείς, ανάλογα µε την εφαρµοστέα Οδηγία, υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του 

Νόµου. Όλοι αυτοί οι φορείς, οι οποίοι εξαιρούνται, είναι αναθέτουσες Αρχές ή αναθέτοντες 

Φορείς βάσει των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων. 

 Εποµένως, όλες αυτές οι επιµέρους εξαιρέσεις καταργούνται και πλέον υπάρχει ένα 

ενιαίο θεσµικό πλαίσιο για  όλους τους φορείς που αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις, το οποίο 

θεωρώ πως είναι πολύ θετικό. 

 Και το τέταρτο γενικό χαρακτηριστικό, στο οποίο θα επικεντρωθώ κατά την κριτική 

προσέγγιση και θα είµαι ιδιαίτερα αυστηρός ως προς αυτό, είναι η ύπαρξη νοµοθετικών 

εξουσιοδοτήσεων για την εξειδίκευση µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις 

όλων των ουσιωδέστατων ζητηµάτων που παραµένουν παντελώς αρρύθµιστα από τον παρόντα 

Νόµο. 

 Καταρχάς, υπάρχει ένα µείζον θέµα αντισυνταγµατικότητας των  εξουσιοδοτικών 

διατάξεων, στο οποίο θα αναφερθώ γιατί είναι πραγµατικά πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ πως 

παραβιάζεται ευθέως το άρθρο 43, παράγραφος 2 του Συντάγµατος, διότι υπάρχει µία γενική, 

αόριστη και απεριόριστη εξουσιοδότηση για να ρυθµίζονται µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

ουσιαστικά όλα τα κρίσιµα ζητήµατα που δεν ρυθµίζει ο Νόµος, τα οποία είναι και τα 
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περισσότερα ειδικά στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Θα γίνω πιο αναλυτικός όταν φτάσω στο 

σηµείο κατά το οποίο θα κάνω την κριτική προσέγγιση για το θέµα αυτό. 

 Θα παραλείψω τη δεύτερη ενότητα που είναι η διάρθρωση του Νόµου. Η κα Καλογρίδου 

την έχει αναπτύξει και είναι, θεωρώ, και πιο καλά αναπτυγµένη απ’ ό,τι εγώ την έχω αναπτύξει 

και συνεπώς θα περάσουµε στις ουσιώδεις ρυθµίσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικά και επιλεκτικά 

µέσα από τη δική µου οπτική γωνία, αυτές που θεωρώ πως είναι οι πλέον κρίσιµες του Νόµου. 

 Αναφέρθηκε η κα Καλογρίδου ήδη στην πρώτη αυτή ουσιώδη ρύθµιση του Νόµου. Ο 

Νόµος κάνει µία υποδιαίρεση των δηµοσίων συµβάσεων σε τρεις κατηγορίες, βάσει 

προϋπολογισµού: 

- Ήσσονος αξίας, οι οποίες γενικώς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του. Και 

επειδή είναι κάτω των 2.500 ευρώ, δεν αφορά τους ασχολούµενους µε τα δηµόσια 

έργα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει σύµβαση δηµοσίου έργου κάτω των 2.500 

ευρώ. 

- Οι χαµηλής αξίας, αυτές δηλαδή που καταρχήν δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

των Κοινοτικών Οδηγιών. Για τα δηµόσια έργα είναι κάτω των 5 εκατοµµυρίων 

ευρώ, αυτές που συνηθίζεται να λέγονται κάτω του ορίου. 

- Και οι µεγάλης αξίας, αυτές που εµπίπτουν στο πεδίο δηλαδή εφαρµογής των 

Κοινοτικών Οδηγιών για τα δηµόσια έργα. Είναι άνω των 5 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Αυτές που χαρακτηρίζονται ως άνω του ορίου. 

 Το κρίσιµο, όσον αφορά αυτή τη διάκριση, είναι ότι ο Νόµος καταρχήν, µε ορισµένες 

εξαιρέσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στα άρθρα 125 έως 131 και αφορούν κυρίως θέµατα 

προθεσµιών δηµοσίευσης των διακηρύξεων, ως προς τα οποία υπάρχει διαφοροποίηση, ο Νόµος 

επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών, τις ουσιαστικές ρυθµίσεις των 

Κοινοτικών Οδηγιών και στις λεγόµενες συµβάσεις κάτω του ορίου, δηλαδή αυτές που δεν 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τους. 

 Ενοποιείται δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο που σήµερα διαχωριζόταν, µε την αυθαίρετη 

αυτή θα έλεγα διαχωριστική γραµµή όσον αφορά το εθνικό θεσµικό πλαίσιο, σε άνω και κάτω 

του ορίου, που βεβαίως στα δηµόσια έργα εξειδικευόταν µε διάφορες περίεργες διατάξεις του 

τύπου ότι στα έργα κάτω του ορίου πηγαίνουµε µε πρωτότυπο πτυχίου, στα έργα άνω του ορίου 

µπορεί  να πηγαίνουµε µε αντίγραφο, στα έργα κάτω του ορίου  πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη 

κατάθεση προσφοράς, στα άνω του ορίου –αναφέρω λεπτοµέρειες οι οποίες στην πράξη όµως 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία- µπορεί να αποστέλλεται και µε courier. Ή, µια πλέον σηµαντική 

ρύθµιση, το ζήτηµα της αιτιολόγησης των υπερβολικά χαµηλών προσφορών. 



  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριεών - Σ Α Τ Ε 18 

Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 6.3.2014: 
Νέο Νοµοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

 Εδώ πρέπει να επισηµάνω το εξής, όσον αφορά το ζήτηµα της αιτιολόγησης των 

υπερβολικά χαµηλών προσφορών: Εάν θεσπιστεί ένα σύστηµα ελέγχου και εντοπισµού όσων 

θεωρούνται βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών ασυνήθιστα ή υπερβολικά χαµηλές προσφορές, 

πλέον ο Νόµος - δεν ισχύει αυτή τη στιγµή τέτοιο σύστηµα, ούτε ο Νόµος προβλέπει 

υποχρεωτικώς την εφαρµογή του, παρέχει τη δυνατότητα, βάσει της αντίστοιχης διάταξης των 

Κοινοτικών Οδηγιών που ουσιαστικά επαναλαµβάνει την εφαρµογή της - εάν εφαρµοστεί όµως 

αυτό το σύστηµα, πλέον και εδώ αποτελεί µια σηµαντικότατη διαφοροποίηση σχετικά µε το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο, πλέον θα παρέχεται υποχρεωτικώς και στα έργα κάτω του ορίου, στα 

έργα δηλαδή που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών, θα παρέχεται 

υποχρεωτικώς δικαίωµα αιτιολόγησης της προσφοράς µε κάθε πρόσφορο µέσο και σ’ αυτούς 

τους διαγωνιζόµενους οι οποίοι έχουν µετάσχει σε διαγωνισµό κάτω του ορίου και έχουν 

προσφέρει προσφορά η οποία καταρχήν χαρακτηρίζεται, βάσει της εφαρµοστέας µεθόδου 

εντοπισµού της, ως υπερβολικά ή ασυνήθιστα χαµηλή. 

 Αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό διότι όσοι θυµάστε από την εφαρµογή του µαθηµατικού 

τύπου, στην Ελλάδα εξαιρούνταν από την παροχή δικαιώµατος αιτιολόγησης των υπερβολικά 

χαµηλών προσφορών οι διαγωνισµοί οι οποίοι ήταν  εκτός του πεδίου εφαρµογής των 

Κοινοτικών Οδηγιών (κάτω του ορίου) και σ’ αυτές τις περιπτώσεις όποια προσφορά 

καθοριζόταν ως υπερβολικά χαµηλή, αποκλειόταν άνευ ετέρου. ∆εν µπορούσε πλέον να την 

αιτιολογήσει, δεν είχε τέτοιο δικαίωµα. 

 Πλέον, µέσω του Νόµου υποχρεωτικώς θα παρέχεται αυτή η δυνατότητα διότι 

ενοποιείται το θεσµικό πλαίσιο, κάτι το οποίο άλλωστε έχει ήδη υπαγορευτεί και µε αποφάσεις 

του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο αποφάσεις οι οποίες αποφαίνονται ότι αυτό το 

δικαίωµα θα πρέπει να παρέχεται και στις συµβάσεις οι οποίες είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής 

των Κοινοτικών Οδηγιών. Θετική ρύθµιση αναµφισβήτητα, εφόσον υπάρξει σύστηµα 

εντοπισµού των υπερβολικά χαµηλών προσφορών. 

 Σύγκρουση συµφερόντων, ρήτρα ακεραιότητας. Είναι ένα καινούργιο άρθρο. ∆εν θέλω 

να υπεισέλθω σ’ αυτό. Είναι µία καινούργια ρύθµιση που θέτει ζητήµατα σύγκρουσης 

συµφερόντων και ορισµού των σχετικών εννοιών και προσδιορισµού των συνεπειών που 

επέρχονται σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια σύγκρουση συµφερόντων. Είναι τα άρθρα 33 

και 34 του Νόµου. 

 Το εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων είναι επίσης µια νέα ρύθµιση, 

θετική ρύθµιση, στην οποία επίσης δεν θέλω να αναφερθώ µε λεπτοµέρεια. 

 Εξειδίκευση των κανόνων διαγωνισµών. 
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 Ο Νόµος έχει ένα σύστηµα διάρθρωσής του, το οποίο θα µπορούσα να πω ότι εγείρει 

ζητήµατα νοµοτεχνικής αρτιότητας. Υπάρχουν οι Κοινοτικές Οδηγίες οι 2004/18 και η 2004/17. 

Ουσιαστικά επαναδιατυπώνονται, διότι καταργούνται και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 59/2007 και 

60/2007, µέσω των διατάξεων του Νόµου ως διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αλλά 

ταυτόχρονα εξειδικεύονται, επειδή οι Κοινοτικές Οδηγίες ως γνωστό είναι ένα περίγραµµα 

νοµοθεσίας που παρέχει ευρεία διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες Αρχές να επιλέγουν τα 

µέσα εντοπισµού, τα κριτήρια εντοπισµού, προσδιορισµού της επαγγελµατικής καταλληλότητας, 

της τεχνικής καταλληλότητας κλπ., παρέχεται δηλαδή µέσω των Κοινοτικών Οδηγιών η 

δυνατότητα εξειδίκευσης των ρυθµίσεών τους µέσω των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας. 

 Αυτή η εξειδίκευση στο Νόµο γίνεται µε τα άρθρα 132 έως 156. 

 ∆υστυχώς, και αυτή (η εξειδίκευση) σε πολλά σηµεία έχει ένα έντονα περιγραµµατικό 

χαρακτήρα, δηλαδή είναι ένα περίγραµµα εντός του περιγράµµατος και µάλιστα σε ορισµένες 

περιπτώσεις υπάρχει και αντίθεση µεταξύ των διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών, που είναι 

πλέον διατάξεις του ιδίου Νόµου και των εξειδικευτικών διατάξεων, που ανήκουν στο ίδιο 

νοµοθέτηµα και εποµένως υπάρχει εσωτερική αντίφαση του Νόµου. Θα αναφερθώ περισσότερο 

επί του θέµατος στην τελευταία ενότητα περί κριτικής προσέγγισης. 

 Αυτά που ήθελα να επισηµάνω και είναι µε τα κόκκινα γράµµατα, θα έλεγα τα πλέον 

σηµαντικά, κατά την παρατήρηση, µελέτη των διατάξεων που αφορούν την εξειδίκευση των 

κανόνων του διαγωνισµού, που ισχύουν βεβαίως για όλους τους διαγωνισµούς, είναι καταρχάς 

ότι καταρχήν παρέχεται, βεβαίως δεν ξέρουµε τι θα συµβεί στη συνέχεια µε την έκδοση 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που θα θεσπίσουν διατάξεις σχετικά µε την οργάνωση του 

εργοληπτικού επαγγέλµατος κλπ., αλλά καταρχήν παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις 

αναθέτουσες Αρχές, µεγάλη διακριτική ευχέρεια, να καθορίζουν αυτές τα κριτήρια συµµετοχής 

στους διαγωνισµούς, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επαγγελµατικής 

καταλληλότητας, τεχνικής ικανότητας, οικονοµικής επάρκειας. 

 Αυτό εισάγει ένα µεγάλο θα έλεγα βαθµό υποκειµενικής αξιολόγησης και υποκειµενικής 

κρίσης  στα πρόσωπα των αναθετουσών Αρχών, που βεβαίως, όπως είναι γνωστό, και από την 

εµπειρία που έχετε και εσείς οι περισσότεροι πιστεύω εδώ αποκοµίσει από την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων στην Ελλάδα, σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε καταστάσεις µεγάλης 

αδιαφάνειας.  

 ∆εν θεωρώ ότι είναι θετική αυτή η ρύθµιση και νοµίζω ότι θα πρέπει να προσεχθεί, 

ανεξαρτήτως αν καταρχήν η παροχή διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες Αρχές µπορεί 

θεωρητικά να θεωρηθεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
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 Μία δεύτερη σοβαρή διαφοροποίηση και η οποία νοµίζω πως θα αλλάξει πάρα πολύ το 

πλαίσιο και το σύστηµα παροχής της λεγόµενης εντός εισαγωγικών «δάνειας» εµπειρίας είναι  

αυτή που περιέχεται στο άρθρο 141. 

 Το άρθρο 141 διαφοροποιεί ουσιωδώς την έννοια της επίκλησης των δυνατοτήτων άλλου 

οικονοµικού φορέα, αυτό που λέγεται στην πράξη «δάνεια» εµπειρία, σε σχέση µε αυτό που 

ισχύει σήµερα. Τη διαφοροποιεί σε τρία βασικά σηµεία. 

 Πρώτον, απαιτείται η συµµετοχή του χορηγούντος τη «δάνεια» εµπειρία στην εκτέλεση 

του έργου. Ουσιαστικά δηλαδή καθίσταται και αυτός ένα είδος κοινοπρακτούντος µέλους. Κάτι 

που βεβαίως είναι αντίθετο προς την παραδεδεγµένη αντίληψη περί «δάνειας» εµπειρίας και τον 

τρόπο µε τον οποίον εφαρµόζεται στην πράξη. 

 ∆εύτερον, απαιτούνται ίδιες προϋποθέσεις συµµετοχής µε αυτές του διαγωνιζόµενου. 

Αυτό, εάν εφαρµοστεί στην πράξη, ουσιαστικά καταργεί τη δυνατότητα και τον λόγο παροχής 

«δάνειας» εµπειρίας. ∆ιότι, αν ο ίδιος έχει τη δυνατότητα συµµετοχής σε ένα διαγωνισµό, η ίδια 

η εργοληπτική επιχείρηση δύναται να µετάσχει σε ένα διαγωνισµό, για ποιο λόγο να παράσχει 

«δάνεια» εµπειρία; Θα πάει η ίδια να µετάσχει. 

 Και αυτό πάλι αντιµετωπίζει τον χορηγούντα τη λεγόµενη «δάνεια» εµπειρία -πάντα 

εντός εισαγωγικών η λέξη «δάνεια», διότι, εντάξει, δεν είναι δόκιµη - τον καθιστά δηλαδή και 

αυτόν ουσιαστικά κοινοπρακτούντα. 

 Και το τρίτο θεσπίζεται µε το Νόµο δυνητικά, αλλά εναπόκειται στην αναθέτουσα Αρχή 

να το επιβάλλει, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του χορηγούντος τη «δάνεια» εµπειρία 

µε αυτόν που εκτελεί το έργο, µε του αναδόχου. Ουσιαστικά δηλαδή καθίσταται πλέον και ως 

προς αυτή την έκφανση των νοµικών υποχρεώσεων κοινοπρακτούν µέλος. 

 Εάν η διάταξη αυτή ισχύσει ως έχει, ουσιαστικά καταργείται στην πράξη η δυνατότητα 

χορήγησης «δάνειας» εµπειρίας. Θα περιοριστεί πάρα, πάρα πολύ, διότι πραγµατικά, όσοι θα 

έχουν τη δυνατότητα αυτή να τη χορηγήσουν, για ποιο λόγο να χορηγήσουν «δάνεια» εµπειρία 

και να αναλάβουν να είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι, να αναγκάζονται να 

συµµετάσχουν στο έργο ως οιονεί κοινοπρακτούντα µέλη και να έχουν και τις ίδιες προϋποθέσεις 

συµµετοχής µε αυτές του διαγωνιζόµενου, χορηγώντας «δάνεια» εµπειρία; Καλύτερα να 

µετάσχουν αυτοτελώς στο διαγωνισµό οι ίδιοι. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος πλέον να χορηγείται 

«δάνεια» εµπειρία.  

 Τρίτον, το ανέφερε η κα Καλογρίδου, η κατάργηση των προσθέτων εγγυητικών. Με τον 

Νόµο ορίζεται, και είναι µία από τις λίγες θα έλεγα τελικές ρυθµίσεις, χωρίς να επιτρέπεται 
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δηλαδή η εξειδίκευσή της µε Προεδρικό ∆ιάταγµα ή Υπουργική Απόφαση ή άλλη Κανονιστική 

Πράξη, ότι το ποσοστό των εγγυητικών καλής εκτέλεσης είναι 5%. 

 Εποµένως, οι πρόσθετες εγγυητικές που ισχύουν σήµερα, όπως ισχύουν, µε το κλιµακωτό 

σύστηµα, καταργούνται πλήρως και επανερχόµεθα στο προ της µειοδοσίας καθεστώς, στο προ 

του 3263/2004 καθεστώς, των εγγυητικών µέχρι το όριο του 5%. 

 Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών. Κατακύρωση προ της έκδοσης κατακυρωτικής 

πράξης του διαγωνισµού. Είναι µία ειδική ρύθµιση του Νόµου. Και κάποιες άλλες θετικές 

ρυθµίσεις, αναµφισβήτητα λεπτοµερειακές ρυθµίσεις, οι οποίες όµως αφορούν κρίσιµα ζητήµατα 

που είχαν δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, π.χ. ρητώς 

ορίζεται πλέον στο Νόµο ότι δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και ότι η 

ηµεροµηνία της υπευθύνου δηλώσεως είναι η ηµεροµηνία κατάθεσής της στον διαγωνισµό, µε 

την οποία κατάθεση αποκτά αυτή βέβαιη χρονολογία. Αναµφισβήτητα θετική, διασαφηνιστική 

ρύθµιση. 

 Το στάδιο εκτέλεσης. Εδώ είναι, όπως ανέφερα και προηγουµένως, tabula rasa. ∆εν 

αναφέρει τίποτα όσον αφορά το στάδιο εκτέλεσης σύµβασης δηµοσίου έργου. Υπάρχει µία 

εξουσιοδοτική διάταξη, η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος, µε πρόταση του Υπουργού 

Υποδοµών Ανάπτυξης, Μεταφορών και ∆ικτύων, που θα περιέχει κανονισµό εκτέλεσης έργων. 

Αλλά ως προς το στάδιο εκτέλεσης δεν υπάρχει απολύτως καµία, µα καµία ρύθµιση µέσα στο 

Σχέδιο Νόµου, ένα απόλυτο νοµοθετικό κενό. 

 Εκτός από µία ρύθµιση, η οποία νοµοθετικά βρίσκεται εκτός του συγκεκριµένου 

τµήµατος του Νόµου, του συγκεκριµένου κεφαλαίου, που αφορά την απαγόρευση οιασδήποτε 

µεταγενέστερης της κατάρτισής της ουσιώδους τροποποίησης των όρων δηµόσιας σύµβασης. 

 Η διάταξη αυτή είναι πολύ σηµαντική. Θα πρέπει, νοµίζω, να τη διαβάσετε. Θέτει τρία 

διαφορετικά κριτήρια ορισµού του τι συνιστά ουσιώδη τροποποίηση, τα οποία είναι αυτοτελή 

και ανεξάρτητα µεταξύ τους. Περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό, αν θα διαβάσετε, τη δυνατότητα 

τροποποίησής της και η συνέπεια, σε περίπτωση παραβίασης της συγκεκριµένης διάταξης, είναι 

η ακυρότητα της τροποποίησης. 

 Αυτό για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, κατεξοχήν για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, 

οι οποίες λόγω της φύσης τους υπόκεινται σε πολλές τροποποιήσεις, θα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό και θα έλεγα προβληµατικό για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που εκτελούν δηµόσια 

έργα. 

 ∆εν θέλω να υπεισέλθω σε περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τη συγκεκριµένη 

διάταξη. Αν κατόπιν συζήτησης ανακύψει τέτοιο ζήτηµα, θα τα συζητήσουµε. 
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 Η έννοµη προστασία. 

 Ο Νόµος τροποποιεί πλήρως το καθεστώς έννοµης προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης 

των δηµοσίων συµβάσεων. Ο υφιστάµενος Νόµος 3886/2010 καταργείται στο σύνολό του. Είναι 

ο Νόµος περί ασφαλιστικών µέτρων στα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 

Κοινοτικών Οδηγιών.  

 Πλέον, η διάκριση υπαγωγής στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών καταργείται 

όσον αφορά την έννοµη προστασία κατά το στάδιο ανάθεσης, η οποία ενοποιείται και γίνεται 

απλώς µία διάκριση µεταξύ των διαγωνισµών άνω των 80.000 ευρώ, εποµένως όλων των 

διαγωνισµών δηµοσίων έργων, όπου η  ΕΑΑ∆ΗΣΥ δεν είναι η αναθέτουσα Αρχή και εκείνων 

των διαγωνισµών οι οποίοι είτε είναι κάτω των 80.000 ευρώ, είτε η ΕΑΑ∆ΗΣΥ είναι η ίδια 

αναθέτουσα Αρχή είτε όχι. ∆εν νοµίζω ότι θα υπάρχει σύµβαση δηµοσίων έργων που να εµπίπτει 

σ’ αυτή την κατηγορία, η οποία διαφοροποιείται κυρίως ως προς το στάδιο της προδικαστικής 

διαδικασίας. 

 Πλέον, ασκείται προσφυγή ενώπιον της Αρχής. Αυτή η προσφυγή υποκαθιστά την 

λεγόµενη προδικαστική προσφυγή που θεσπιζόταν παλιότερα µε τον Ν. 2522/97 και πλέον µε 

τον Ν. 3886/2010. 

 Αυτή θα λέγαµε η οιονεί προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για όλες τις συµβάσεις οι οποίες είναι άνω των 

80.000 ευρώ και στις οποίες η ΕΑΑ∆ΗΣΥ δεν είναι η αναθέτουσα Αρχή. Επαναλαµβάνω, στην 

κατηγορία αυτή εµπίπτουν σχεδόν όλες οι συµβάσεις δηµοσίων έργων. Η οποία εξετάζεται σε 

αντιµωλία αναφέρει ο Νόµος, δηλαδή ουσιαστικά διεξάγεται ένα είδος οιονεί δίκης ενώπιον της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ, µε κοινοποίηση της προσφυγής προς το αντίδικο µέρος, δυνατότητα υποβολής 

παρέµβασης από όποιον θίγεται ως προς τα έννοµα συµφέροντά του και εξέταση πλέον της 

προσφυγής µε ανάπτυξη των ισχυρισµών, υποβολή υποµνηµάτων κλπ. ενώπιον της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής, ορισµού εισηγητού κλπ. ∆ηλαδή κανονικά µία οιονεί δίκη. 

 Ασφαλώς είναι µία θετική ρύθµιση. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ως προς το σκέλος της 

αυτό, ενόψει της εµπειρίας που νοµίζω οι περισσότεροι έχετε ως εργολήπτες δηµοσίων έργων και 

ως νοµικοί, της παρωδίας –θα το πω ξεκάθαρα- της παρωδίας που υπάρχει σήµερα, που παίζεται 

σήµερα, της άσκησης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον των ίδιων Αρχών, ενώπιον της ίδιας 

Αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη και της επανεξέτασης από την ίδια Αρχή που 

εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη των ζητηµάτων αυτών, είτε µε τη µη έκδοση απόφασης, είτε 

µε την έκδοση µιας απόφασης που επαναλαµβάνει ουσιαστικά την προσβαλλόµενη πράξη. 
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 Και βεβαίως η ρύθµιση αυτή συνάδει και µε τη γενική αρχή ότι δεν µπορεί ο κρίνων να 

είναι ο ίδιος µε τον κρινόµενο. ∆εν µπορεί η αναθέτουσα Αρχή, η προϊσταµένη Αρχή της 

αναθέτουσας Αρχής ενός διαγωνισµού να είναι αυτή η οποία θα αποφαίνεται επί της νοµιµότητας 

των πράξεων που εκδίδει κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. 

 Εποµένως, είναι σίγουρα µία θετική ρύθµιση. 

 ∆εύτερη ρύθµιση, θετική σε σχέση µε αυτό που ισχύει σήµερα, είναι η ρύθµιση που 

αφορά το παράβολο. Ο Νόµος εδώ θέτει κάποια όρια. ∆εν ορίζει ποιο θα είναι το παράβολο. 

Όµως, πρώτον, επιβάλλει την καταβολή του παραβόλου στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ κατά την άσκηση και 

την εξέταση προσφυγής. Όχι πλέον στα ∆ικαστήρια. Και θέτει ανώτατο όριο 15.000 ευρώ. Για 

τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι σχεδόν πάντα 50.000 ευρώ σήµερα. 

Και ανώτατο όριο, ποσοστιαίο επίσης, 1%. ∆ηλαδή, το παράβολο, που θα οριστεί µε Προεδρικό 

∆ιάταγµα, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Και σε περίπτωση που είναι ποσοστιαίος ο 

ορισµός του παραβόλου, να υπερβαίνει το 1%. 

 Ασφαλώς είναι θετική ρύθµιση σε σχέση µε αυτό που ισχύει σήµερα. Όµως, αυτό το 

παράβολο θα ισχύει πλέον σε όλες τις συµβάσεις και σ’ αυτές τις λεγόµενες κάτω του ορίου, άνω 

των 80.000 ευρώ. 

 Εποµένως, θα πρέπει να καταβάλλεται αυτό το παράβολο, όπως θα προσδιοριστεί µε 

προεδρικό διάταγµα, κατά την εξέταση των προσφυγών από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Και υπάρχει 

κατώτατο όριο 200 ευρώ. 

 Η προσφυγή στα ∆ικαστήρια τροποποιείται. Ίσως για ένα νοµικό να µη γίνεται αντιληπτό 

το ουσιώδες της τροποποίησης αυτής. Όµως, είναι ενδεχοµένως ιδιαιτέρως ουσιώδης η 

τροποποίηση. Πλέον, η ΕΑΑ∆ΗΣΥ ως ανεξάρτητη Αρχή εκδίδει πράξεις οι οποίες 

προσβάλλονται, θεωρούνται διοικητικές πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται ενώπιον των 

αρµοδίων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, είτε του Συµβουλίου της Επικρατείας, είτε των 

∆ιοικητικών Εφετείων. 

 Η καθ’ ύλην αρµοδιότητα δεν αλλάζει µε τον Νόµο, δεν τροποποιείται. Ό,τι ισχύει 

σήµερα, εξακολουθεί να ισχύει: δηλαδή οι συµβάσεις άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ, οι 

συµβάσεις παραχώρησης και της Οδηγίας 2004/17 υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, οι λοιπές στα κατά τόπο αρµόδια διοικητικά εφετεία. 

 Πλέον, όµως καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 και αντικαθίστανται από τις 

γενικές διατάξεις του Π.∆. 18/1989 και ειδικά του άρθρου 52 του 18/89, που προβλέπει τη 

δικανική κρίση επί µιας αιτήσεως αναστολής επί τη βάσει της αρχής της πρόδηλης βασιµότητας 
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και όχι της σοβαρής πιθανολόγησης, όπως ίσχυε σήµερα βάσει του Ν.3886/2010 και των 

Κοινοτικών Οδηγιών, για τις συµβάσεις άνω του ορίου. 

 Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το εύρος του δικανικού ελέγχου περιορίζεται. Όπως έχει 

ερµηνευθεί η έννοια της πρόδηλης βασιµότητας από τα ∆ικαστήρια, πρόδηλη βασιµότητα 

υπάρχει όταν η παρανοµία προκύπτει ευθέως εκ του ίδιου του νόµου. ∆εν χρειάζεται να υπάρχει 

καν ερµηνεία των νοµοθετικών διατάξεων που εφαρµόζονται. Είναι µία, να το πω έτσι, µια λαϊκή 

έκφραση, «καραµπινάτη παρανοµία».  Ορίζει η πράξη ότι, ξέρω εγώ, θα έπρεπε εντός 20 ηµερών 

να ασκηθεί µια προσφυγή και η Αρχή αποφαίνεται ότι έπρεπε να ασκηθεί εντός 10 ηµερών. Κάτι 

ξεκάθαρο. 

 Όπως αντιλαµβάνεστε, τέτοιας µορφής παρανοµίες είναι σχεδόν απίθανο να υπάρχουν 

στις πράξεις που θα εκδίδει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

 Αντιθέτως, η σοβαρή πιθανολόγηση που ίσχυε µέχρι σήµερα για τις αιτήσεις 

ασφαλιστικών µέτρων, είχε ως συνέπεια να εξετάζονται οι αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων ως 

µίνι αιτήσεις ακυρώσεως από τα ∆ικαστήρια, και από τα ∆ιοικητικά Εφετεία και από το 

Συµβούλιο της Επικρατείας. ∆ηλαδή υπεισέρχονταν στην εξέταση των θεµάτων ουσίας, των 

νοµικών θεµάτων ουσίας και αποφαίνονταν επί αυτών των θεµάτων, έστω ως προσωρινή 

δικαστική προστασία, αλλά αποφαίνονταν. Κάνανε δηλαδή ουσιώδη έρευνα της υπόθεσης. 

 Αυτό πλέον καταργείται. Εποµένως, η δικαστική προστασία περιορίζεται σηµαντικά. 

 Τίθενται ζητήµατα θα έλεγα όχι συνταγµατικότητας, διότι αυτό δεν αντίκειται καταρχήν 

στο Σύνταγµα, αλλά τίθενται ζητήµατα συµβατότητας µε τις δικονοµικές Κοινοτικές Οδηγίες, 

την 89/665 και τις άλλες που την εξειδίκευσαν και τροποποίησαν µεταγενέστερα. ∆εν θα 

υπεισέλθω σ’ αυτά. Είναι θα έλεγα ψιλά νοµικά. Νοµίζω πως θα πρέπει να γίνει µια ιδιαίτερη 

ηµερίδα επ’ αυτών των ζητηµάτων. 

 Στο στάδιο εκτέλεσης, όµως, ενώ λοιπόν υπάρχουν αρκετές ρυθµίσεις οι οποίες καταρχήν 

ως προς το µεγαλύτερο µέρος τους είναι θετικές όσον αφορά την επίλυση των διαφορών κατά το 

στάδιο ανάθεσης, στο στάδιο εκτέλεσης καταργούνται οι ειδικές δικονοµικές διατάξεις της 

νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων και γίνεται παραποµπή στις γενικές δικονοµικές διατάξεις. 

 Αυτό θα δηµιουργήσει µείζονα προβλήµατα, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, όσον 

αφορά στις διαφορές εκείνες που υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών ∆ικαστηρίων. Και 

είναι αυτές οι διαφορές οι οποίες ανακύπτουν από έργα στα οποία κύριος του έργου, αναθέτουσα 

Αρχή και κύριος του έργου είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου. Πάρα πολλά τέτοια έργα 

(∆ΕΗ, ∆ΕΠΑΝΟΜ, ∆ΕΥΑ, όλες οι ∆ΕΥΑ, ΕΥ∆ΑΠ, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, ΕΓΝΑΤΙΑ). Και 

αυξάνεται µάλιστα ο όγκος τους γιατί υπάρχει µία τάση να δηµιουργούνται φορείς ιδιωτικού 
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δικαίου που αναθέτουν την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. Σε όλα αυτά τα έργα θα 

δηµιουργηθούν µείζονα δικονοµικά προβλήµατα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στην κριτική 

προσέγγιση. 

 Και τέλος, η διαιτησία παρέχει τη δυνατότητα για ρήτρα διαιτησίας στα έγγραφα της 

σύµβασης. Θεωρώ πως η διαιτησία - που είναι ένας θεσµός που εάν εφαρµοστεί σωστά, κυρίως 

µέσα από οργανωµένη διαιτησία, µπορεί να επιλύσει πολλά και σηµαντικά ζητήµατα στο στάδιο 

της δικαστικής επίλυσης των διαφορών -, είναι ένας θεσµός ο οποίος θα πρέπει να επεκταθεί και 

στα δηµόσια έργα. Είναι αναγκαίο. ∆εν θέλω να επεκταθώ στους λόγους αλλά νοµίζω πως µια 

οργανωµένη, υψηλού επιπέδου διαιτησία, ένα σύστηµα οργανωµένης υψηλού επιπέδου 

διαιτησίας θα λύσει πολλά ζητήµατα όσον αφορά την επίλυση των διαφορών στα δηµόσια έργα. 

 Βλέπουµε εδώ επίσης τις εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις. Υπάρχει η 

εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αλλά και στον Υπουργό 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, - ανάλογα αν πρόκειται για σύµβαση δηµοσίου έργου ή για 

σύµβαση προµήθειας και υπηρεσίας -, για την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για τα 

λεγόµενα επαγγελµατικά µητρώα. Αυτό στο χώρο των δηµοσίων έργων είναι κάτι ιδιαιτέρως 

σηµαντικό, θα έλεγα κρίσιµο, που καίει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, διότι το ΜΕΕΠ µε το 

Νόµο καταργείται πλήρως, όπως και όλες οι άλλες διατάξεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου 

ως προς όλες τις συµβάσεις. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. 

 Επίσης, εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την 

κατόπιν προτάσεως του Υπουργού έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τον κανονισµό 

εκτέλεσης των συµβάσεων δηµοσίων έργων. Για το συγκεκριµένο Προεδρικό ∆ιάταγµα 

απαιτείται σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Για τα επαγγελµατικά µητρώα νοµίζω δεν 

απαιτείται, αλλά για το συγκεκριµένο Π.∆. απαιτείται. Και επίσης, πάλι προς τον Υπουργό 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, για την έκδοση 

κανονισµού ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, όπου και γι’ αυτό το Π.∆. απαιτείται 

σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

 Έναρξη ισχύος του Νόµου 6 µήνες από τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ, και καταλαµβάνει 

όλες τις συµβάσεις των οποίων η προκήρυξη δηµοσιεύεται µετά την παρέλευση αυτής της 

προθεσµίας. Το αναφέρω παρακάτω: Καταλαµβάνουν συµβάσεις η έναρξη της διαδικασίας 

ανάθεσης των οποίων λαµβάνει χώρα µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου. 

 Ήδη σε αρκετά ζητήµατα έχω κάνει µία κριτική προσέγγιση των σχετικών ρυθµίσεων. Θα 

προσπαθήσω όσο το δυνατό γρηγορότερα να αναφέρω τα ζητήµατα όπου κατά την άποψή µου 

θεωρώ ότι δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα από το νέο Νόµο. 
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 Το πρώτο ζήτηµα, στο οποίο ήδη έχω εκτενώς αναφερθεί, είναι η παντελής έλλειψη 

ρύθµισης των σηµαντικότερων ζητηµάτων δικαίου των δηµοσίων έργων.  Ουσιαστικά τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί ο Νόµος αυτός είναι περισσότερο απ’ αυτά που δεν ρυθµίζει παρά 

από αυτά που ρυθµίζει. ∆ιότι αυτά που δεν ρυθµίζει είναι τα σηµαντικότερα και τα κρισιµότερα.  

 Στο στάδιο ανάθεσης δεν ρυθµίζει τα συστήµατα δηµοπράτησης. Ναι, υπάρχουν κάποιοι 

γενικοί κανόνες, κάποιες γενικές αρχές, όπως για παράδειγµα αυτές που απορρέουν από τις 

Κοινοτικές Οδηγίες, αλλά στα δηµόσια έργα υπάρχουν συστήµατα υποβολής προσφορών, όπως 

επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, συµπλήρωση αναλυτικού τιµολογίου µε ή χωρίς οµαλότητα, 

µελέτη, κατασκευή κλπ. Τίποτα απ’ αυτά δεν ρυθµίζει ο Νόµος, παραπέµποντας στο Π.∆. 

 Στο στάδιο εκτέλεσης απόλυτο νοµοθετικό κενό. 

 Έννοµη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης, παραποµπή στις γενικές διατάξεις που 

δηµιουργούν µείζονα προβλήµατα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια. 

 ΜΕΕΠ και ΜΕΕΚ, οργάνωση εργοληπτικού επαγγέλµατος, τίποτα. 

 Τυποποίηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς: Προβλέπει µία δυνατότητα τέτοια αλλά 

δεν την ορίζει, δεν την εξειδικεύει.  

 Καµία επίσης ρύθµιση όσον αφορά το µείζον και ζέον ζήτηµα για τις επιχειρήσεις 

δηµοσίων έργων, των αναλύσεων τιµών, των τιµολογίων και της αναθεώρησης. Αφορά βέβαια το 

στάδιο εκτέλεσης των έργων, όµως θα έλεγα είναι ένα υποσύνολο, σηµαντικό υποσύνολο, µέσα 

στο υποσύνολο του σταδίου εκτέλεσης. 

 ∆εύτερο, νοµοτεχνικές ατέλειες. Υπάρχει µία θα έλεγα καταρχήν νοµοτεχνική ατέλεια η 

οποία προκύπτει και από τη διάρθρωση του νοµοθετήµατος. Τι γίνεται; Ο Νόµος καταργεί τα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα 59 και 60 του 2007, µε τα οποία είχαν ενσωµατωθεί οι Κοινοτικές 

Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 στην εθνική έννοµη τάξη και τις επαναλαµβάνει, τις 

επαναδιατυπώνει ως διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος. Τις ενσωµατώνει δηλαδή 

αυτούσιες. 

 Αλλά ταυτόχρονα, το ανέφερα προηγουµένως στα άρθρα 136 έως 151, ενσωµατώνει στο 

ίδιο νοµοθέτηµα τις εθνικές εξειδικευτικές διατάξεις, διότι οι Κοινοτικές Οδηγίες δίνουν ένα 

περίγραµµα και παρέχουν εργαλεία και διακριτική ευχέρεια προς τον εθνικό νοµοθέτη για να τις 

εξειδικεύσει εντός των ορίων όµως και του πλαισίου που αυτές θέτουν. 

 Αλλά εδώ στο Νόµο υπάρχει το γενικό περίγραµµα των Κοινοτικών Οδηγιών και µετά 

υπάρχει ένα ειδικότερο περίγραµµα, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται αντιθέσεις µεταξύ των 

διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών, που πλέον καθίστανται νοµοθετικές διατάξεις, και των 

διατάξεων του Εθνικού ∆ικαίου, που είναι πλέον διατάξεις του ιδίου νοµοθετήµατος. 



  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριεών - Σ Α Τ Ε 27 

Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 6.3.2014: 
Νέο Νοµοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

 Η άποψή µου είναι ότι, εφόσον πρόκειται για ενιαίο νοµοθέτηµα –το γράφω- οι διατάξεις 

των Κοινοτικών Οδηγιών θα έπρεπε να είχαν εξαρχής εξειδικευτεί και προσαρµοστεί στις 

ανάγκες του Εθνικού ∆ικαίου, εντός φυσικά του πλαισίου και των ορίων που θέτουν αυτές οι 

Κοινοτικές Οδηγίες, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο, συγκροτηµένο και µε εσωτερική συνοχή 

νοµοθέτηµα. 

 Επίσης, το γεγονός αυτό δηµιουργεί και αντιφάσεις διατάξεων στο ίδιο νοµοθέτηµα, το 

οποίο θεωρώ πως είναι νοµοτεχνική ατέλεια, σοβαρή νοµοτεχνική ατέλεια. Π.χ. οι προαιρετικοί 

όροι αποκλεισµού του άρθρου 56 του Νόµου, που είναι η µεταφορά της αντίστοιχης διάταξης της 

Κοινοτικής Οδηγίας, καθίσταται υποχρεωτική στο άρθρο 138. Ή προαιρετική θα είναι ή 

υποχρεωτική. ∆εν µπορεί να είναι και τα δύο. Ή θα παρέχεται βάσει του νοµοθετήµατος 

δυνατότητα στην αναθέτουσα Αρχή να επιλέγει (διαφωνώ καταρχήν, αλλά νοµοτεχνικώς είναι 

ορθό αυτό, άρτιο), ή δεν θα παρέχεται αυτή η δυνατότητα. 

 Π.χ. το πιστοποιητικό µη άσκησης αίτησης πτώχευσης, κάτι που έχει δηµιουργήσει και 

µείζονα προβλήµατα στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, ενώ αποτελεί προαιρετικό λόγο 

αποκλεισµού βάσει των διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών, στον ίδιο Νόµο, καθίσταται µετά, 

στο άρθρο 138 παράγραφος 2α, υποχρεωτικός λόγος αποκλεισµού.  

 Πέρα ότι και καθεαυτό το να απαιτείται πιστοποιητικό µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης 

δηµιουργεί  σοβαρά προβλήµατα. Όπως γνωρίζετε, είχε δηµιουργήσει και στο παρελθόν 

προβλήµατα και έχει αλλάξει η νοµοθεσία και πλέον δεν απαιτείται και για την έκδοση 

ενηµερότητας. Το γνωρίζετε, ο καθένας µπορεί να ασκήσει αίτηση πτώχευσης. Και ασκούνταν 

πολλές αιτήσεις πτωχεύσεων εκβιαστικά από διαφόρους αντισυµβαλλόµενους, πιστωτές κ.λπ. 

εργοληπτικών επιχειρήσεων, που θα είχαν ως συνέπεια τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό, 

ώστε οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να υποκύψουν σ’ αυτόν τον εντός εισαγωγικών «εκβιασµό» 

και να αποδέχονται τις όποιες τυχόν απαιτήσεις του εκβιαστικώς ασκούντος την αίτηση 

πτώχευσης. 

 Εποµένως, κάνοντας µία παρέκβαση στη συγκεκριµένη περίπτωση, θα πρέπει να 

επανέλθουµε στο καθεστώς του να ζητείται πιστοποιητικό για τη µη κήρυξη σε πτώχευση, όχι 

για τη µη κατάθεση αίτησης πτώχευσης.  

 Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέµα δεν είναι αυτό. Το άρθρο 138 στην παράγραφο 2 

περιλαµβάνει υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισµού, οι οποίοι είναι βάσει του άρθρου 56, που 

είναι η µεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας, προαιρετικοί λόγοι αποκλεισµού. ΄Η το ένα θα είναι ή 

το άλλο. 



  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριεών - Σ Α Τ Ε 28 

Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 6.3.2014: 
Νέο Νοµοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

 Επίσης υπάρχει, αναφέρω εδώ, αδόκιµη διατύπωση κατά τη συνδυαστική µεταφορά των 

δύο Οδηγιών, 2004/17 και 2004 /18, σε ενιαίο νοµοθέτηµα. Π.χ. στο τελευταίο εδάφιο, 

παράγραφος 4 του άρθρου 12, όπου αναφέρεται να µην γίνεται εξαίρεση από τον παρόντα Νόµο, 

ενώ η ορθή διατύπωση θα ήταν να µην αποτρέπεται η δηµοπράτηση προµηθειών ή υπηρεσιών ως 

αυτοτελών συµβάσεων. 

 Εντάξει, είναι µία λεπτοµέρεια. Όµως, θεωρώ και επειδή είναι και εδώ και εκπρόσωποι 

της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, θα πρέπει να προσεχθεί. 

 Η διάταξη της Κοινοτικής Οδηγίας ήταν διάταξη της Οδηγίας 2004 /17, η οποία 

προέβλεπε το εξής: Ότι η αξία των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που δεν είναι απαραίτητες για 

την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης σύµβασης σε ένα έργο, δεν µπορεί να προστίθεται στην αξία 

αυτής της σύµβασης έργου, µε αποτέλεσµα να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των προµηθειών, 

υπηρεσιών από την παρούσα Οδηγία. 

 ∆ηλαδή αυτό που ήθελε να αποτρέψει  η διάταξη της Οδηγίας 2004/17 ήταν να µην 

ενσωµατώνονται συµβάσεις προµηθειών σε συµβάσεις έργων ώστε να µην εφαρµόζεται η 

Οδηγία 2004/17 και να εφαρµόζεται π.χ. η Οδηγία 2004/18. 

 Εδώ όµως ο Νόµος µεταφέρει και τις δύο Οδηγίες και την 2004/17 και την 2004/18. Και 

ο Νόµος το διατύπωσε ως εξής: «µε αποτέλεσµα να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των 

προµηθειών, υπηρεσιών από τον παρόντα Νόµο». Μα εξαίρεση από τον παρόντα Νόµο δεν 

µπορεί να υπάρξει. Η σωστή διατύπωση, διότι ο Νόµος αυτός µεταφέρει και τις δύο Οδηγίες, 

2004/18 και 2004/17, θα ήταν να µη γίνεται συνένωση τέτοιων διατάξεων ώστε να αποτρέπεται η 

δηµοπράτηση προµηθειών, υπηρεσιών ως αυτοτελών συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών. 

 Αυτό το αναφέρω ως µία παρατήρηση λεπτοµερειακή, που θέλει όµως λίγο προσοχή κατά 

την ψήφιση του Νόµου και την οριστικοποίησή του. 

 Τρίτο θέµα, πάρα πολύ κρίσιµο και πάρα πολύ σοβαρό για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

και για όλες τις επιχειρήσεις αλλά κυρίως για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, µετά από µία 

µεγάλη προσπάθεια στην οποία έχει συντελέσει θα έλεγα και  οφείλω να απονείµω τα εύσηµα 

και εγώ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, έχει συντελέσει σε µεγάλο βαθµό και η Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Έργων και η Νοµική Υπηρεσία και το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. 

 Το καθεστώς της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων έργων σήµερα είναι σε µεγάλο 

βαθµό αυστηρά τυπικό, ξεκάθαρο και διαφανές, µέσω των διαφόρων ειδικών θεσµών που έχουν 

θεσπιστεί (ενηµερότητα πτυχίου, εργοληπτικό πτυχίο, πρότυπα διακηρύξεων, τα οποία 

βελτιώνονται και υιοθετούν και ενσωµατώνουν τα πορίσµατα της νοµολογίας των ∆ικαστηρίων), 
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µε αποτέλεσµα πλέον να είναι ξεκάθαρο το ποιος δικαιούται να µετάσχει σε ένα διαγωνισµό, τι 

πρέπει να προσκοµίσει ως δικαιολογητικά, πότε αποκλείεται, πότε δεν αποκλείεται, ποιος 

θεωρείται τεχνικά και οικονοµικά κατάλληλος και επαρκής για να µετάσχει. Είναι δηλαδή ένα 

πλαίσιο σαφέστατο και ξεκάθαρο. 

 Πλέον αυτό το πλαίσιο, το πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο και το αυστηρό και το εξειδικευµένο, 

που δεν επιτρέπει, δεν παρέχει διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες Αρχές, µε τον Νόµο 

καταργείται και παραχωρείται ευρύτερη διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες Αρχές να 

καθορίζουν αυτές τους όρους συµµετοχής, τα κριτήρια τεχνικής καταλληλότητας, διαπίστωσης 

της τεχνικής ικανότητας, επαγγελµατικής καταλληλότητας, οικονοµικής επάρκειας και 

γενικότερα εισάγεται ένα σύστηµα εφαρµογής υποκειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

διαγωνιζοµένων, το οποίο είναι και ασαφές διότι αποτελεί ουσιαστικά ένα περίγραµµα 

νοµοθεσίας. Το ανέφερα και προηγουµένως. 

 Θεωρώ ότι, παρόλο ότι καταρχήν θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι καλό να 

παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες Αρχές να καθορίζουν αυτές τους όρους 

συµµετοχής και ανάθεσης των συµβάσεων, θεωρώ ότι στην Ελλάδα, για λόγους που παρέλκει η 

ειδικότερη ανάπτυξή τους, πρέπει - και αυτό το ζητούν διαχρονικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 

και οι εργοληπτικές οργανώσεις και οι νοµικοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο 

χώρο - να υπάρχει ένα αυστηρά αντικειµενικό πλαίσιο που να ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά. Να 

µην παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες Αρχές και τα πάντα θα έλεγα να ρέουν από 

µόνα τους και αυτοδικαίως, χωρίς να υπάρχει κανένα περιθώριο ασάφειας  και αβεβαιότητας 

κατά τη διάρκεια των διαγωνισµών και κυρίως υποκειµενικών κρίσεων. 

 Αυτό είναι ένα σοβαρό επίσης πρόβληµα του Νόµου. 

 ∆ικονοµικά προβλήµατα. 

 Εδώ θα αναφερθώ - για τον περιορισµό του εύρους του δικαστικού ελέγχου κατά το 

στάδιο ανάθεσης νοµίζω ότι ήµουν πολύ λεπτοµερής -, στο πρόβληµα που δηµιουργείται κατά το 

στάδιο εκτέλεσης των συµβάσεων. 

 Σήµερα µε τον Ν.1418/84, τα άρθρα 12 και 13 του 1418/84, όπως έχουν µεταφερθεί και 

κωδικοποιηθεί στα άρθρα 76 και 77 του Κώδικα ∆ηµοσίων Έργων, του Κωδικοποιητικού Νόµου 

3669/2008, ορίζονται ειδικοί δικονοµικοί κανόνες σχετικά µε την επίλυση των διαφορών από την 

εκτέλεση δηµοσίων έργων. 

 Ένας από αυτούς τους δικονοµικούς κανόνες είναι ότι οι διαφορές από την εκτέλεση 

δηµοσίων έργων υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα είτε των ∆ιοικητικών Εφετείων, είτε 

του πενταµελούς Πολιτικού Εφετείου, τα οποία εκδικάζουν τις υποθέσεις σε πρώτο και 
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τελευταίο βαθµό, δηλαδή εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση. ∆εν υφίσταται η άσκηση του ενδίκου 

µέσου της εφέσεως. 

 Αυτό βεβαίως επιταχύνει σε µεγάλο βαθµό τη δικαστική επίλυση των διαφορών. ∆ιότι, 

αντί να υπάρχουν δύο βαθµοί δικαιοδοσίας, υπάρχει ένας βαθµός δικαιοδοσίας και εκδίδεται 

άµεσα τελεσίδικη απόφαση. Βεβαίως, κατ’ αυτής δύναται να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως αλλά 

αυτό βεβαίως δεν έχει σχέση µε την εκτελεστότητα της αποφάσεως. 

 Οι διατάξεις αυτές καταργούνται και παραπέµπει ο Νόµος στις γενικές δικονοµικές 

διατάξεις. Και ναι µεν…… 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Με συγχωρείς, Σταµάτη. Έχουµε βγει λίγο από το πρόγραµµα. Με συγχωρείς 

πολύ. 

Σ.ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω. Αλλά αυτό είναι σηµαντικό. 

 Και ναι µεν ως προς τις διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ∆ιοικητικών 

∆ικαστηρίων, υπάρχει διάταξη αντίστοιχη στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, ελαφρώς 

διαφοροποιηµένη βεβαίως, ως προς την κατά τόπο αρµοδιότητα και τις προθεσµίες, αλλά πάντως 

υπάρχει, που ορίζει ότι είναι σε πρώτο και τελευταίο βαθµό αρµόδια τα ∆ιοικητικά Εφετεία για 

την εκδίκαση διαφορών από την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, στον Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας δεν υφίσταται τέτοια διάταξη. 

 Τι σηµαίνει αυτό; Ότι πλέον για όλα τα δηµόσια έργα τα οποία ανατίθενται, και 

εκτελούνται από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, θα πρέπει να ασκείται αγωγή στο 

Πρωτοδικείο και µετά, αφού περάσουν µερικά χρόνια για την έκδοση οριστικής απόφασης από 

το Πρωτοδικείο, να ασκείται έφεση ενώπιον του Εφετείου και να πρέπει να περιµένει µερικά 

χρόνια ακόµη πάλι ο ενδιαφερόµενος ώστε να επιλυθεί τελεσιδίκως η διαφορά. Θεωρώ πως εδώ 

θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθµιση. 

 Ένα πέµπτο ζήτηµα. Είναι µία κριτική προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Ο Νόµος παρέχει 

υπερεξουσίες  θα έλεγα προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Είναι πολύ 

θετική η ίδρυση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και η λειτουργία της. Ασφαλώς είναι µία Ανεξάρτητη Αρχή που 

οπωσδήποτε θα συµβάλει στην διαφάνεια κατά την ανάθεση και την εκτέλεση των δηµοσίων 

συµβάσεων και γενικότερα ως προς όλα τα ζητήµατα που αφορούν την παραγωγή των δηµοσίων 

έργων.  

 Όµως ο Νόµος, θα έλεγα, οι εξουσίες που παρέχει υπερβαίνουν κάποιο όριο που κατά την 

άποψή µου ίσως και να µην είναι επιτρεπτό. ∆εν παρέχει µόνο γνωµοδοτικές, συµβουλευτικές 

και ελεγκτικές αρµοδιότητες, αλλά απονέµονται επίσης και αποφασιστικές αρµοδιότητες, 

σοβαρές αποφασιστικές αρµοδιότητες, αλλά και κάτι το οποίο είναι τελείως καινοφανές, και 
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νοµοθετικές, οιονεί νοµοθετικές, υπό την έννοια ότι η ΕΑΑ∆ΗΣΥ πλέον για όλα τα Προεδρικά 

∆ιατάγµατα, που αφορούν τα σηµαντικότερα ζητήµατα εξειδίκευσης όλων των θεµάτων που 

αφορούν, αναφέροµαι στα δηµόσια έργα, η ΕΑΑ∆ΗΣΥ χορηγεί σύµφωνη γνώµη.  

 Εάν δεν συµφωνήσει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ στο περιεχόµενο ενός Π.∆., τότε το Π.∆. δεν 

εκδίδεται. Ουσιαστικά δηλαδή αποκτά ένα είδος νοµοθετικής αρµοδιότητας, οιονεί νοµοθετικής 

αρµοδιότητας, όµως είναι νοµοθετική. 

 Και βεβαίως αυτό γεννά και γενικότερα ζητήµατα συνταγµατικού δικαίου και 

πολιτειακών αρχών, διότι υπάρχει παντελής έλλειψη δηµοκρατικής νοµιµοποίησης όσον αφορά 

αυτές τις οιονεί νοµοθετικές αρµοδιότητές της. 

 Και, επίσης, και το ζήτηµα του περιορισµού του δικαστικού ελέγχου των πράξεων 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουµένως. 

 Τέλος, ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, στο οποίο θα πρέπει να αναφερθώ. Όπως 

τόνισα και προηγουµένως και το ανέφερε και η κα Καλογρίδου, τα σηµαντικότερα θέµατα στα 

δηµόσια έργα, ακόµη περισσότερο από τις άλλες συµβάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση των 

συµβάσεων δηµοσίων έργων, δεν ρυθµίζονται µε το Νόµο αλλά παραπέµπονται, δυνάµει 

εξουσιοδοτικών διατάξεων, να ρυθµιστούν µε την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων.  

 Τα ανέφερα και προηγουµένως. ∆εν χρειάζεται να επαναλάβω. Όλο το δίκαιο που αφορά 

την εκτέλεση του έργου,  όλα τα ειδικότερα ζητήµατα κατά το στάδιο ανάθεσης, οργάνωση του 

εργοληπτικού επαγγέλµατος, όλα αυτά παραµένουν παντελώς αρρύθµιστα στο Νόµο, ένα 

κέλυφος νοµοθεσίας.  

 Κατά την άποψή µου, εδώ υπάρχει παράβαση του άρθρου 43, παράγραφος 2 του 

Συντάγµατος, όσον αφορά την παροχή νοµοθετικής εξουσιοδότησης και θα πρέπει αυτό να 

ελεγχθεί και να προσεχθεί πάρα πολύ. 

 Το άρθρο 43, παράγραφος 2 του Συντάγµατος προβλέπει την παροχή νοµοθετικής 

εξουσιοδότησης για την έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι 

οποίες έχουν εξειδικευτεί και συγκεκριµενοποιηθεί µε πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της 

Επικρατείας. 

 Πρέπει η νοµοθετική εξουσιοδότηση να είναι ειδική και ορισµένη. ∆ηλαδή να αναφέρει 

συγκεκριµένα ορισµένα ζητήµατα, λεπτοµερειακά ζητήµατα τα οποία δεν έχουν ρυθµιστεί στον 

νόµο και να δίδει και τις κατευθύνσεις της υπό εξουσιοδότηση ρύθµισης. Όχι απλώς να αναφέρει 

ειδικώς και συγκεκριµένα τα ρυθµιστέα µέσω του π.δ/τος ζητήµατα, αλλά να ορίζει και τις 

κατευθύνσεις της ρύθµισης για την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση. 
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 Οι συγκεκριµένες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις όχι είναι απλώς γενικές και αόριστες, 

είναι και απεριόριστες. Παρέχει γενική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισµού ανάθεσης των 

έργων, γενική εξουσιοδότηση, χωρίς να ορίζει τίποτα, γενική εξουσιοδότηση για την έκδοση 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων όσον αφορά την οργάνωση του εργοληπτικού επαγγέλµατος, γενική 

εξουσιοδότηση –αναφέρω τις πιο σηµαντικές, υπάρχουν και άλλες- για τον κανονισµό εκτέλεσης 

των έργων, χωρίς να ορίζει απολύτως τίποτα. 

 Κατά την άποψή µου, τούτο συνιστά πρόδηλη παράβαση του άρθρου 43, παρ. 2 του 

Συντάγµατος. Και γι’ αυτό θα έλεγα µπορεί κανείς να κάνει µία αντιπαραβολή µε τις νοµοθετικές 

εξουσιοδοτήσεις που είχε δώσει ο Ν.1418/84. Όλες οι βασικές ρυθµίσεις για τα ζητήµατα που 

έδινε ο Ν.1418/84 νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση εκτελεστικού Π.∆., συγκεκριµένα 

το 609/85, περιέχονταν στον ίδιο το Νόµο. Λεπτοµερειακά ζητήµατα ρυθµίστηκαν µε το 609/85. 

Όλα τα ζητήµατα, ο τρόπος υποβολής των λογαριασµών, η αναθεώρηση των τιµών, η οριστική, 

προσωρινή παραλαβή του έργου, όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση του έργου, ο τρόπος 

υποβολής των αναλυτικών επιµετρήσεων, ο τρόπος σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

εργασιών και γενικά η τροποποίηση του συµβατικού αντικειµένου, ο καθορισµός νέων τιµών 

µονάδας, τα πάντα ρυθµίζονταν ως προς τις γενικές τους αρχές και θα έλεγα σε µεγάλο βαθµό 

εξειδίκευσης και λεπτοµέρειας από τον ίδιο τον Νόµο 1418/84. Συγκεκριµένα λεπτοµερειακά 

ζητήµατα παραπέµφθηκαν να ρυθµιστούν δια εκτελεστικού Π.∆. το οποίο πράγµατι και έγινε µε 

το 609/85. Όσον αφορά δε το ΜΕΕΠ και το ΜΕΚ, δηλαδή την οργάνωση του εργοληπτικού 

επαγγέλµατος, όλες οι ρυθµίσεις περιλαµβάνονται στις νοµοθετικές διατάξεις, στον Ν. 

2940/2001 και συγκεκριµένα στο άρθρο 4 του 2940/2001. 

 Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ο Νόµος είναι tabula rasa και παρέχει µία γενική εξουσιοδότηση 

για τη ρύθµιση όλων αυτών των ζητηµάτων χωρίς κατευθυντήριες γραµµές, χωρίς γενικές αρχές, 

χωρίς τίποτα, µέσω της έκδοσης Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, τα οποία Προεδρικά ∆ιατάγµατα θα 

προτείνονται από τον αρµόδιο Υπουργό και για τα οποία θα απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

 Νοµίζω ότι εδώ υπάρχει πρόδηλη παράβαση του Συντάγµατος, του άρθρου 43, παρ. 2. Θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξειδικευτούν αυτές οι διατάξεις στον ίδιο το Νόµο σε µεγάλο 

βαθµό και µόνο λεπτοµερειακά ζητήµατα να ρυθµιστούν δια νοµοθετικών εξουσιοδοτήσεων. 

 Και το τελευταίο ζήτηµα είναι βεβαίως η µη ενσωµάτωση των τριών νέων Ενωσιακών 

Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων.  Αυτό είναι θέµα νοµοτεχνικό, αλλά και ουσίας. ∆ηλαδή 

δηµιουργεί την αναγκαιότητα νοµοθετικής τροποποίησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Γιατί οι 

Οδηγίες αυτές ήδη ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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 Νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει αντιµετώπιση και αυτού του θέµατος. 

 Τελειώνοντας και ζητώ συγγνώµη αν µακρηγόρησα, αλλά είναι τόσα τα θέµατα που 

θεωρώ ότι δεν µπορούσα να είµαι και πιο σύντοµος, θεωρώ πως πρέπει να επανασυνταχθεί ο 

Νόµος. Προσωπική µου άποψη αυτή. 

 Βελτίωση των ουσιαστικών ρυθµίσεων εκεί που απαιτείται και αποκατάσταση των 

νοµοτεχνικών ατελειών όπου απαιτείται.  

 Αυτά θα έλεγα είναι κρίσιµα αλλά τα λιγότερο κρίσιµα. ∆ιότι το σοβαρότερο πρόβληµα 

του Νόµου είναι αυτά που δεν ρυθµίζει παρά αυτά που ρυθµίζει. Γι’ αυτό πιστεύω ότι κατά την 

επανασύνταξή του ο Νόµος αυτός θα πρέπει να περιλαµβάνει σε σηµαντικό βαθµό 

εξειδικευµένες τις διατάξεις αυτές για τα ζητήµατα αυτά που λείπουν.  

 ∆ηλαδή πρέπει να υπάρξει πλήρωση των κενών (στάδιο εκτέλεσης, συστήµατα 

δηµοπράτησης, οργάνωση εργοληπτικού επαγγέλµατος, βασικά θέµατα, βασικές αρχές και 

κατευθυντήριες γραµµές). ∆εν λέω τα πάντα, αλλά πρέπει να υπάρχουν όµως τα βασικά και 

θεµελιώδη στο Νόµο. Αντικειµενικό και διαφανές θεσµικό πλαίσιο διεξαγωγής των 

διαγωνισµών, ειδικό και πλήρες θεσµικό πλαίσιο διοικητικής και δικαστικής επίλυσης των 

διαφορών κατά το στάδιο εκτέλεσης.  

 Τα ζητήµατα αυτά που παραµένουν αρρύθµιστα από το Νόµο ή που παραπέµπονται σε 

γενικές διατάξεις, όπως το στάδιο δικαστικής επίλυσης των διαφορών, θα πρέπει να ρυθµιστούν 

µε νοµοθετικές διατάξεις που θα πληρώσουν τα κενά και θα καταστήσουν αυτόν τον Νόµο όχι 

πλέον κέλυφος νοµοθεσίας, όπως είναι σήµερα, αλλά ένα πραγµατικά πλήρες και συγκροτηµένο 

νοµοθέτηµα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ.Σταµόπουλο. 

 Έχει ζητήσει να κάνει µία παρέµβαση ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής ο κ.Ράικος, 

που πιθανόν, από ό,τι κατάλαβα, να αφορά και πολλά από αυτά που είπες, Σταµάτη, που µπορεί 

να έχουν λυθεί ήδη.  

∆.ΡΑΪΚΟΣ: (Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Εφέτης 

∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης – Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ιοικητικού ∆ικαίου στο ∆ηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο): Καλή σας ηµέρα. Απλώς, να διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα, για να γλιτώσω 

από κόπο και χρόνο κάποιους οµιλητές. Βεβαίως, θα παραµείνω και θα παρακολουθήσω όλα όσα 

θα λεχθούν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις, τις ακούω µε πάρα πολύ προσοχή. 

Πολύ φοβάµαι ότι συµφωνούµε σχεδόν µε την πλειοψηφία αυτών που είπε ο Νοµικός 

Σύµβουλος. Άρα θέλει δουλειά, θέλει δουλειά ακόµη.  
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 Απλώς, η διευκρίνιση που θέλω να κάνω –και γι’ αυτό πήρα τον λόγο– είναι ότι όσον 

αφορά το κεφάλαιο ειδικά για την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, µετά από πρότασή µου προς τον Υπουργό, έχει 

αφαιρεθεί, παραµένουν λοιπόν οι Καταστατικές ∆ιατάξεις ως έχουν.  

∆εύτερον, όσον αφορά την έννοµη προστασία και επειδή ανέλαβα 04-12-2013 και το 

νοµοθέτηµα ήταν ήδη σχεδόν διαµορφωµένο όταν το είδα και υπήρχαν πέντε µε δέκα ηµέρες να 

δοθεί στον Υπουργό και επειδή ως δικαστής µε τριάντα (30) χρόνια εµπειρίας, ξέρω τι 

σηµαίνουν αυτές οι αλλαγές, ξέρω πολύ καλά και ξέρω και τα περί αντισυνταγµατικότητας, που 

πολύ σωστά είπε ο κ.Νοµικός Σύµβουλος, δεν υπήρχε ο χρόνος για να γίνει οποιαδήποτε 

µεταβολή.  

Αυτά τα οποία είδε ως θετικά όσον αφορά την έννοµη προστασία στο προδικαστικό 

στάδιο, εγώ προτίµησα να τα αναβάλλω για το µέλλον, διότι για να αναλάβει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ έναν 

τέτοιο ρόλο, πρέπει να έχει κατακτήσει ήδη στην κοινωνία και στον νοµικό κόσµο, την άποψη 

ότι είναι ανεξάρτητη, όχι ότι είναι ανεξάρτητος µόνον ο Πρόεδρός της, αλλά ότι είναι 

Ανεξάρτητη ως Αρχή όλη. Άρα, θέλει πολύ κόπο και χρόνο για να επιτευχθεί αυτό στα µάτια της 

κοινωνίας, βεβαίως του επιχειρηµατικού κόσµου και του νοµικού κόσµου ο οποίος είναι και ο 

πιο δύστροπος κα ο πιο δύσκολος και τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο 

είναι υπό αναβολή όλο, αφού δεν θα εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα στο οποίο δεν έχω 

συµφωνήσει εγώ να εκδοθεί.  

∆εύτερον, δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τη δικαστική έννοµη προστασία. Γιατί, 

εκτός από πολλές αλλαγές που φέρουν και δηµιουργούν προβλήµατα –όπως παρατήρησε πολύ 

σωστά ο Νοµικός Σύµβουλος– αυτό δεν έγινε µετά από συνεννόηση ούτε µε τις ∆ικαστικές 

Ενώσεις, ούτε µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Και επειδή ακριβώς έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και 

θεωρητικά και ως δικαστής µε αυτά τα θέµατα, θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το κεφάλαιο. Άρα, 

ούτε αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο του Νόµου.  

Έτσι, τα διευκρινίζω, για να σας γλιτώσω από πολύ κόπο και χρήµα. Άρα, να εστιάσετε 

την προσοχή σας στα διάφορα τεχνικά ζητήµατα και τα άλλα τα νοµοθετικά που επεσήµανε και ο 

Σύµβουλος και θα πείτε και εσείς στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Από τη µια µας καθησύχασε ο κ.Ράικος για κάτι, αλλά από την άλλη µας 

δηµιούργησε ανησυχίες, γιατί και το σύστηµα δικαστικής προστασίας που υπάρχει σήµερα, δεν 

είναι καθόλου ικανοποιητικό.  

∆.ΡΑΪΚΟΣ: Θέλει δουλειά.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Θέλει, αλλά…  

Ο κ.Κωνσταντινίδης, Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου έχει τον λόγο.  
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∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ): Πριν µπω στη γραπτή εισήγησή µου, 

πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συµµετοχή και τον κ.Πρόεδρο και τους υπόλοιπους, 

το ΥΠΥΜΕ∆Ι και όλους τους συναδέλφους. Και θα ήθελα να κάνω κάποιο γενικότερο σχόλιο. 

 Πρώτα απ’ όλα, ο Σύνδεσµός µας, και πιστεύω όλοι οι εργολάβοι πράγµατι θέλουν να 

βελτιωθεί το νοµοθετικό πλαίσιο. Το νοµοθετικό πλαίσιο χρειάζεται πολύ σοβαρές αλλαγές και 

κατά την άποψή µου κυρίως στο στάδιο εκτέλεσης, το οποίο δυστυχώς δεν καλύπτει το 

Νοµοσχέδιο αυτό. 

 Θεωρώ εξαιρετικά θετικό σ’ αυτό το Νοµοσχέδιο το ότι επιβάλλεται µία νοµοθεσία σε 

όλες τις αναθέτουσες Αρχές. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα διότι, η άποψη αυτών που 

γνωρίζουν τα πράγµατα, είναι ότι τα προβλήµατα στις αναθέσεις των έργων κυρίως εντοπίζονται 

στις αναθέτουσες Αρχές, που έχουν δικούς τους κανονισµούς, που στα δηµόσια έργα όµως είναι 

µικρό ποσοστό και κατά δεύτερο κύριο λόγο στις διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν αόριστα 

και υποκειµενικά κριτήρια ή που αφήνουν τα κριτήρια να καθοριστούν από τις αναθέτουσες 

Αρχές. ∆ηλαδή πράγµα το οποίο, πιθανόν λόγω έλλειψης εµπειρίας, αφήνεται τελείως ελεύθερο 

στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο. 

 Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει κάποια εξειδίκευση στα Προεδρικά 

∆ιατάγµατα αλλά είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιµο. ∆ηλαδή, επειδή έχουµε περάσει τέτοιες 

περιόδους και τις οποίες έχουµε ζήσει οι µεγαλύτεροι τέλος πάντων, 40, 45 και πάνω, από εµάς, 

όταν αφηνόταν ελεύθερα τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, δηµιουργούνταν καταστάσεις οι 

οποίες δεν ήταν διαφανείς και φαλκιδευόταν ο ανταγωνισµός, για να το πούµε καθαρά. 

 Ο εξαντλητικός καθορισµός των προϋποθέσεων, η ανάθεση του έργου αυτού στα ΜΕΕΠ 

και η ενηµερότητα πτυχίου έσπασε αυτό το απόστηµα, το οποίο βλέπουµε ότι κινδυνεύει να 

επανέλθει µε το σχέδιο  αυτού του Νόµου, το οποίο βεβαίως πιθανό σε άλλες χώρες να µην 

υπάρχουν, γιατί υπάρχει καλύτερη ευνοµία και καλύτερη δηµόσια διοίκηση. 

 Λοιπόν, ας έρθω στην εισήγησή µου. Να πω και κάτι άλλο. Ο δρόµος προς την κόλαση 

είναι στρωµένος µε καλές προθέσεις. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία περί των προθέσεων.  

 Και να κάνω και µία τελευταία παρέκβαση. Η κα Καλογρίδου µας είπε ως βελτίωση τη 

δυνατότητα µε µία υπεύθυνη δήλωση να µπορούµε να συµµετέχουµε στους διαγωνισµούς και να 

φέρνει ο ανάδοχος κάποτε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Υπάρχει ένα ερώτηµα: Εάν δεν τα 

φέρει, τι θα συµβεί; Θα του πάρουµε την εγγυητική συµµετοχής; Είναι γνήσιο σφάλµα ή µήπως 

είναι συµπαιγνία; ∆ηλαδή, εµείς θέλουµε να συνεργαστούµε µαζί σας, προκειµένου να γίνει το 

καλύτερο, γιατί πιστεύουµε στον ανταγωνισµό, ο οποίος ισχύει για το µέγιστο των δηµοπρασιών 

του ∆ηµοσίου, δηλαδή το 80-90% έχει µεγάλη συµµετοχή και µεγάλες εκπτώσεις. 
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 Ένα θέµα, το οποίο δεν αντιµετωπίζεται, είναι το θέµα της παρακολούθησης των 

συµβάσεων, διότι πολλές φορές οι τιµές είναι κάτω του κόστους. Και αυτό δηµιουργεί πολλά 

ερωτηµατικά. Πώς εκτελούνται οι συµβάσεις; Και υπάρχει µήπως ένα θέµα dumping; Γιατί 

καταστρατήγηση του ανταγωνισµού δεν είναι µόνο το να µη δώσεις τη µικρότερη τιµή. Είναι και 

το τι συµβαίνει µετά και το τι πολιτικές ακολουθούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης.  

 Λοιπόν, θα µου επιτρέψετε να επανέλθω στη γραπτή εισήγησή µου. Θα προσπαθήσω να 

επισπεύσω διότι ο κ.Σταµόπουλος κάλυψε από νοµικής απόψεως τα περισσότερα σηµεία τα 

οποία έχουµε και θα θέλουµε γενικά επίσης να παρατηρήσουµε, ότι πέραν του θέµατος της 

αντισυνταγµατικότητας, η παραποµπή των ρυθµίσεων σε Προεδρικά ∆ιατάγµατα δεν έχει τα 

εχέγγυα συµµετοχής των φορέων τα οποία θα είχε η νοµοθετική ρύθµιση των θεµάτων. Γενικώς, 

µας αφήνει σε µεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα όλες τις επιχειρήσεις µας ότι το 80 ή το 90% 

των θεµάτων παραπέµπεται σε Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 

 Εµείς θα επιθυµούσαµε κάποιον Κώδικα πληρέστερο για να ξέρουµε πού βρισκόµαστε 

και επί του οποίου να διαβουλευτούµε. 

 Οι γενικές παρατηρήσεις. 

 Το πρώτο θέµα είναι τα περί παραποµπής σε Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Τα ακόλουθα είναι 

τα πιο σηµαντικά ζητήµατα του ∆ικαίου ∆ηµοσίων Έργων, τα οποία παραµένουν αρρύθµιστα: 

- Το ΜΕΕΠ 

- Τα συστήµατα δηµοπράτησης 

- Το στάδιο εκτέλεσης 

- Η έννοµη προστασία 

- Αναλύσεις τιµών και αναθεώρηση δηµοσίων έργων 

- Οι επιµετρήσεις, πιστοποιήσεις κλπ. 

 Οι ανωτέρω, όπως είπαµε, τοµείς πρέπει να ρυθµίζονται µε το Νόµο και όχι µε έκδοση 

µελλοντικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών και Υπουργικών Αποφάσεων. 

 Εµείς προχωρήσαµε στην κατ’ άρθρο εξέταση του Νοµοσχεδίου, το οποίο καταθέσαµε 

στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ, στη διαβούλευση και ζητάµε να γίνει ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο για τα 

δηµόσια έργα. ∆ιότι να ξέρετε ότι τα δηµόσια έργα είναι ένας γάµος µεταξύ του αναθέτοντα και 

του εργολάβου. ∆ιότι διαρκούν πάρα πολύ χρόνο, τα περισσότερα δηµόσια έργα και 

εξελίσσονται µέσα στον ιστό της πόλης ή δηµιουργούν οχλήσεις. Εν πάση περιπτώσει, το 

σταµάτηµα µιας συµβάσεως δηµοσίου έργου δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα.  

 Θέλω να σας θυµίσω ότι η Θεσσαλονίκη είναι αναστατωµένη µε το µετρό τόσα χρόνια. 

∆εν είναι το ίδιο πράγµα σε µία προµήθεια. Μία προµήθεια είναι κάτι που έχει γρήγορο τέλος και 
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αν δεν συµβεί, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σχετικά γρήγορες. Στα 

δηµόσια έργα δεν συµβαίνει αυτό. Έχει πολύ σοβαρές ιδιαιτερότητες. 

 Ο κ.Σταµόπουλος είπε αναλυτικά ότι θα επιθυµούσαµε να εναρµονίζονται µε τις νέες 

ψηφισθείσες οδηγίες στο νοµοθετικό πλαίσιο.  

 Και ερχόµαστε στα θέµατα των συστηµάτων αναθέσεως.  

 Είµαστε επί της αρχής αντίθετοι µε την εφαρµογή συστηµάτων ανάθεσης µε 

υποκειµενικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, π.χ. τεχνική αξιολόγηση, αιτιολόγηση 

οικονοµικών προσφορών. Σε περίπτωση που δεν µπορούν να αποκλειστούν πλήρως οι εν λόγω 

διαδικασίες κριτηρίων ανάθεσης, που προβλέπονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, θα πρέπει: 

 Να αντικειµενοποιηθεί ο τρόπος συγκρότησης των επιτροπών του διαγωνισµού στη βάση 

των προβλέψεων του άρθρου 41 του Σχεδίου Νόµου µεταρρύθµισης συστήµατος ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων του ΥΠΥΜΕ∆Ι, που βγήκε στη διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2011. 

Νοµίζω ο κ.Οικονοµίδης, που είναι παρών, είχε συµµετάσχει σ’ αυτή την προσπάθεια. Αλλά δεν 

κατατέθηκε ποτέ στη Βουλή.  

 Αυτές οι προβλέψεις προβλέπουν ανόθευτη κλήρωση για τα µέλη στις Επιτροπές και θα 

πρέπει να ισχύουν και για τα µέλη των φορέων, όπως ισχύουν και για το Υπουργείο. 

 Επιπλέον, τα κριτήρια πρέπει να διαµορφώνονται έτσι ώστε να είναι αναλογικά προς το 

έργο και το κόστος του και να επιδέχονται υποχρεωτικά αντικειµενικά και µετρήσιµη κρίση. 

∆ηλαδή η κρίση της Επιτροπής να µπορεί να επιδέχεται έλεγχο. ∆εν µπορεί να έχει κριτήρια 

όπως, πληρότητα φακέλου ή αόριστα πράγµατα, τα οποία ταλανίζουν σήµερα τα ∆ικαστήρια, 

που ταλανίζονται από τις µελετοκατασκευές όπου επικρατεί αδιαφάνεια ή  τα έργα που έχουν 

τεχνικά κριτήρια για τη συµµετοχή. 

 Οι περισσότερες υποθέσεις, που καθυστερούν τα έργα αλλά και εκεί που δηµιουργούνται 

τα άλλου είδους προβλήµατα, είναι αυτά. 

 Από το νοµοθετικό πλαίσιο που υφίσταται σε σχέση µε την ανάθεση, θεωρούµε ότι 

υπάρχουν αρκετά σηµεία τα οποία είναι κατακτήσεις υπέρ της διαφάνειας και της ορθής 

ανάθεσης, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και να βελτιωθούν. 

 Οι προτάσεις µας: 

 Να γίνει υποχρεωτική η χορήγηση, ανάρτηση όλων των τευχών και των σχεδίων κάθε 

διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής από την πρώτη µέρα δηµοσίευσης της 

προκήρυξης. 

 Παρατυπίες στην παραπάνω διαδικασία δηµοσίευσης να αποτελούν λόγο ακύρωσης 

διαγωνισµού. 
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 Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό για να µπορούµε να προετοιµάζουµε όλοι επί ίσοις 

όροις τις προσφορές µας και ιδιαίτερα στις µελετοκατασκευές. Υπάρχουν πάρα πολλές 

Υπηρεσίες οι οποίες επίτηδες καθυστερούν και δίνουν στους δικούς τους ανθρώπους τα τεύχη, 

προκειµένου να ετοιµαστούν και να είναι καλύτεροι από τους υπόλοιπους. 

 Να οριστεί αυξηµένη απαίτηση χρονικού διαστήµατος δηµοσίευσης προκήρυξης, ώστε 

να υπάρχει ικανός χρόνος, µεγαλύτερος του ελαχίστου των Κοινοτικών Οδηγιών, για την 

καλύτερη προετοιµασία και ακόµη σηµαντικότερος χρόνος στην περίπτωση των 

µελετοκατασκευών. 

 Η υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων σε Επιτροπές 

διαγωνισµού και στα Τεχνικά Συµβούλια. 

 Η αποτροπή περιορισµού του ανταγωνισµού µέσω προσθήκης ειδικών τεχνικών όρων, 

άρα εµπειρίας, που είναι πολλές φορές η φωτογραφική. 

 Η αποτροπή του περιορισµού του ανταγωνισµού µέσω λανθασµένου ή σκόπιµου 

καθορισµού κατηγοριών έργων σε κατηγορίες ουσιαστικά ανενεργές ή µε πολύ λίγα σε πλήθος 

πτυχία. 

 Να περιοριστεί…. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Κωνσταντινίδη, θα σας κάνω την παρατήρηση που έκανα και στον 

κ.Σταµόπουλο. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Βεβαίως. 

 Να περιοριστεί ο αθέµιτος ανταγωνισµός που προκαλείται από τις προσκλήσεις… 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Για να µην παρεξηγηθώ, αλλά ολοκληρώστε. Είναι βαριά η λέξη. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Θα µου επιτρέψετε δυο λεπτάκια γιατί δεν φταίω εγώ για την  

παρεκτροπή του προγράµµατος. Πρέπει να οµολογήσω όµως ότι ήταν πολύ ουσιώδης η οµιλία 

του κ.Σταµόπουλου. 

 Να γίνει περαιτέρω περιορισµός της εφαρµογής του υφιστάµενου συστήµατος µελέτης-

κατασκευής. 

 Ο αποκλεισµός κάθε περίπτωσης αναβίωσης της διαδικασίας που εφαρµοζόταν η µελέτη 

εφαρµογής σε πολύ απλά έργα επί τούτου, που δεν είχαν λόγο να γίνει, όπως κτιριακά, οδοποιίες 

κλπ. 

 Σε περίπτωση που ζητείται συνεργασία µε εξειδικευµένη επιχείρηση, να καταργηθεί η 

δυνατότητα των αναθετουσών Αρχών να απαιτούν αποκλειστική συνεργασία. 

 Θεωρούµε πολύ σηµαντική την υφιστάµενη διαδικασία των Μητρώων. Βεβαίως πρέπει 

να βελτιωθεί διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο φεύγει από τις αναθέτουσες Αρχές, που κατά τεκµήριο 
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δεν είναι οι πλέον αντικειµενικές, η επιλογή, δηλαδή το κριτήριο καταλληλότητας κρίνεται από 

κάποια Κεντρική Υπηρεσία. Έχει µεγάλη σηµασία για µας. 

 Η πιθανολογούµενη κατάργηση των κατωτάτων ορίων αλλά παράλληλα και η θέσπιση 

δυνατότητας συµµετοχής σε διαγωνισµό έργου πάνω από το ανώτερο όριο της τάξης, εφόσον 

επιδεικνύεται εµπειρία σε αντίστοιχο µε το δηµοπρατούµενο έργο, θα φέρει κοσµογονικές 

αλλαγές. Πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά, ειδικά σε σχέση µε δύο θέµατα, την επιβίωση 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την αντικειµενική κρίση για τη δεύτερη περίπτωση. 

 Ουσιαστικά η αναφερόµενη στο άρθρο 139, παράγραφος 3, απαίτηση στον τοµέα 

δραστηριοτήτων του δηµοπρατούµενου έργου καλύπτεται από τα ΜΕΕΠ και δεν είναι ορθό να 

αφεθεί στην αυθαίρετη κρίση της αναθέτουσας Αρχής.  

 Η υποχρέωση αλληλέγγυας ευθύνης, για τον παρέχοντα εµπειρία, ανατρέπει τον σκοπό 

για τον οποίο έχει θεσµοθετηθεί αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η κατάκτηση το ότι το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων του 

ΥΠΥΜΕ∆Ι µόνο µετά από θετική γνωµοδότησή του γίνεται δεκτό να γίνει δηµοπράτηση µε 

µελέτη-κατασκευή και αυτό θέλουµε να διατηρηθεί, τη δηµοπράτηση µε προσθήκη ειδικών 

τεχνικών όρων, την απαίτηση ελάχιστου κύκλου εργασιών κλπ. κλπ. 

 Προτείνουµε να διατηρηθεί αυτό γιατί θεωρούµε ότι έχει «καθαρίσει πάρα πολύ τον 

κόπρο του Αυγείου».  

 Η κλειστή διαδικασία, η προεπιλογή,  θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

υπάρχει µια αναλογικότητα. ∆ηλαδή τι θα πει αυτό; Σε ένα µικρό έργο δεν µπορεί να µπορεί να 

αξιολογηθεί η κάθε µία επιχείρηση, να µπουν σε µία κατάταξη τζίρου. ∆ιότι πας να «κτίσεις» ένα 

έργο 5 εκατοµµυρίων ή 3 εκατοµµυρίων, αν είναι ανοιχτό το θέµα της αξιολόγησης, δηλαδή 

γίνεται µία κατάταξη µε βάση τον τζίρο, οι µικρές επιχειρήσεις δεν θα µπορούν να προεπιλεγούν 

ποτέ. Πρέπει να υπάρχει µια αναλογικότητα. 

 Θέµατα επίβλεψης. 

 Για µας είναι πολύ βασικό για τον υγιή ανταγωνισµό και την ορθή εκτέλεση και 

παραγωγική εκτέλεση των δηµοσίων έργων το σκέλος της επίβλεψης, το οποίο δεν θίγεται 

καθόλου στο Νόµο.  

 Θεωρούµε ότι, λόγω δηµοσιονοµικών αδυναµιών, είναι αδύνατο ο δηµόσιος τοµέας να 

ενισχυθεί ώστε να µπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά. Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να 

αντιµετωπιστεί η περίπτωση να γίνονται επιβλέψεις από πιστοποιηµένους ιδιώτες. Αυτό θα 

βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη των έργων και στην αποτελεσµατικότητα. 
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 Θεωρούµε απαραίτητο µε τον Νόµο αυτό να καθιερωθεί, τουλάχιστον να 

εξουσιοδοτηθούν νοµοθετικά, το θέµα της κοστολόγησης των έργων, δηλαδή των αναλυτικών 

τιµολογίων, γιατί σήµερα οι τιµές, µε τα οποία βγαίνουν τα έργα, είναι τελείως αυθαίρετες. ∆εν 

υπάρχει καµία επιστηµονική βάση. Και επίσης δεν υπάρχει κανένας φορέας ο οποίος να κάνει 

τιµοληψία, ούτως ώστε να βγαίνουν οι τιµές όπως πρέπει. 

 Έχουµε κάνει προτάσεις τις οποίες µπορούµε να σας διαθέσουµε προς αυτό το σκοπό. 

 Ήµουν πάρα πολύ σύντοµος, εκτιµώ, αλλά πάντοτε έτσι πιστεύω, είµαι πολυλογάς και 

εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ακούστηκε πάντως ότι είµαστε πιο εύκολη φάρα από τους δικηγόρους. Οπότε 

ήθελα να το επιβεβαιώσουµε, να είµαστε και πιο σύντοµοι. 

 Κύριε Κάζο, είναι η σειρά σας, αλλά µας έχει ζητήσει –σας ενηµέρωσα ήδη- ο Γενικός 

Γραµµατέας Εµπορίου, ο κ.Κοµνηνός, επειδή έχει κάποια συγκεκριµένη υπηρεσιακή υποχρέωση. 

 Κύριε Κοµνηνέ, έχετε τον λόγο. 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Μέχρι να ενεργοποιηθεί εδώ το σύστηµα, να σας ευχαριστήσω για την 

πρόσκληση. Μιλήσατε για φάρες. Εγώ ανήκω σε µία τρίτη φάρα, των Οικονοµολόγων αλλά θα 

προσπαθήσω να αναφερθώ σε θέµατα που σας αφορούν και για τα οποία βρισκόµαστε σε 

ανοιχτή συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων και σήµερα θα θέλουµε να 

εγκαινιάσουµε µια άλλη σελίδα συνεργασίας και µε σας πιο εξειδικευµένη. 

 Λοιπόν, τι δουλειά έχει η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης στα 

δηµόσια έργα; 

 Έχει την εξής δουλειά: Από το Νόµο για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, από το 

προηγούµενο καλοκαίρι (4155), συστήνεται εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων 

συµβάσεων για το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών και δηµοσίων έργων, για το οποίο ευθύνη 

έχει η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, δεδοµένου ότι εδώ και δέκα χρόνια προσπαθούσαµε σ’ 

αυτή τη Γενική Γραµµατεία να αποκτήσουµε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διαγωνιστικής 

διαδικασίας για τα προϊόντα, σε πρώτη φάση. 

 Η ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε ότι ένα έργο, το οποίο ήταν του ύψους των 9.600.000 

ευρώ, θα ήταν σπατάλη να µην αξιοποιηθεί και για τις υπηρεσίες και τα δηµόσια έργα.  

 Συνεπώς αυτό το έργο που ονοµάστηκε ΣΗ∆Π, όταν ξεκίνησε η διαγωνιστική του 

διαδικασία, είναι η βάση για το εθνικό σύστηµα  

ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων. 

 Αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το οποίο… Μια µικρή ερώτηση. Πόσοι από σας το έχετε 

επισκεφθεί στο Promitheus.gov.gr; Σηκώστε παρακαλώ χέρια. …Οι µισοί. Ωραία. Μια χαρά 
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είµαστε. Φοβόµουν ότι θα είχαµε λιγότερο ποσοστό. Φαντάζοµαι το έχετε επισκεφθεί για να 

δείτε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Έτσι δεν είναι; Ωραία. Θα 

µιλήσουµε και γι’ αυτό. 

 Το ΚΗΜ∆Σ, λοιπόν, είναι ένα βασικό κοµµάτι αυτού του εθνικού συστήµατος. 

 Το δεύτερο κοµµάτι φυσικά έχει να κάνει µε την διαγωνιστική διαδικασία.  

 Θα αναφερθώ σύντοµα και για τα δύο. Θα υπάρχουν και οι οµιλίες στη συνέχεια πιο 

εξειδικευµένες για καθένα απ’ αυτά και ο project manager του έργου του ΕΣΗ∆ΗΣ, 

κ.Φρατζέσκος, ∆ιευθυντής, θα είναι εδώ και µπορεί να απαντάει στις ερωτήσεις σας. Αυτό 

λοιπόν το έργο δεν είναι το ένα και µοναδικό στη µικρή για κάποιους, µεγάλη για κάποιους 

άλλους, αλλά ακόµα σιωπηρή επανάσταση που πραγµατοποιείται στο χώρο των δηµοσίων 

συµβάσεων. 

 Το πρώτο µεγάλο βήµα έγινε, ήδη κουβεντιάζεται σ’ αυτή την ενότητα που βρισκόµαστε,  

είναι το νέο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι µια κατακερµατισµένη κατάσταση µε εκατοντάδες 

διατάξεις, µε Υπουργικές Αποφάσεις, Π.∆., διαφορετικό περιβάλλον για κάθε αναθέτουσα Αρχή, 

ενοποιείται πια. Και είναι εδώ και η ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία ανέλαβε από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

την ευθύνη να διαµορφώσει αυτό το Σχέδιο Νόµου, να το υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

και τώρα βρισκόµαστε στη φάση της διαβούλευσης. 

 Η ΕΑΑ∆ΗΣΥ, λοιπόν, έρχεται να το κάνει αυτό. Ποια είναι η ΕΑΑ∆ΗΣΥ; Έχετε 

ενηµερωθεί. ∆εν είναι µόνο για να εισηγείται κανονιστικό πλαίσιο, είναι εδώ και ένα χρόνο 

περίπου για να παρακολουθεί την ουσία της διαγωνιστικής διαδικασίας των δηµοσίων 

συµβάσεων, την ουσία της. 

 Ως τώρα οι έλεγχοι, που πραγµατοποιούνταν στο χώρο των δηµοσίων συµβάσεων, είχαν 

να κάνουν µε το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Μιλούσαµε για ελέγχους του Ελεγκτικού, 

µιλούσαµε για ελέγχους από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. Το χρήµα ενδιάφερε έως 

τώρα, πώς πληρωνόµαστε. 

 Βέβαια, κάποιοι είχαν µια διασταλτική προσέγγιση σ’ αυτό. Όµως, επί της ουσίας µία 

Αρχή που να διαπιστώνει κατά πόσο ένας διαγωνισµός είναι αποτέλεσµα κατάτµησης, κατά πόσο 

οι διαδικασίες έγιναν όπως έπρεπε, είχαµε φωτογραφικές ή όχι προδιαγραφές, µια τέτοια Αρχή 

δεν είχαµε. Την έχουµε πλέον και την εµπιστευόµαστε και πρέπει να την υποστηρίξουµε. Και 

ελπίζουµε πάρα πολύ στη λειτουργία της από δω και πέρα. 

 Ο δεύτερος πυλώνας αυτών των αλλαγών έχει να κάνει µε την αναµόρφωση του χάρτη 

των αναθετουσών Αρχών. Και αναθέτουσες Αρχές είναι οι δηµόσιοι φορείς, οι οποίοι αγοράζουν 

προϊόντα, υπηρεσίες, δηµόσια έργα. 
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 ∆εν ξέρουµε καν πόσοι είναι αυτοί οι φορείς στην Ελλάδα. Απευθυνθήκαµε στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, στην Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία. Κάθε ένας είχε το δικό του ορισµό ή δεν είχε καθόλου ορισµό, καθόλου 

µητρώο. 

 Έχουµε πια όµως ένα τεράστιο εργαλείο που λέγεται κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο 

δηµοσίων συµβάσεων. Θα σας πω πολύ σύντοµα γι’ αυτό µετά. Μέσα απ’ αυτό το µητρώο 

ξέρουµε επιτέλους πόσοι είναι οι φορείς. Να πάω κατευθείαν εδώ. 

(Μιλάει σε διαφάνεια) 

 Αυτά είναι τα στατιστικά που εκδίδουµε κάθε µήνα από το ΚΗΜ∆Σ. Μπορεί να τα 

βλέπετε τη µέρα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τι µας δείχνει αυτός ο πίνακας; Έχουµε αποτελέσµατα 

έως τις 31/1, συγκεντρωτικά, και έχουµε και µηνιαία στοιχεία. 

 Στο ΚΗΜ∆Σ, λοιπόν, αναρτώνται τα αιτήµατα της κάθε αναθέτουσας Αρχής. ∆ηλαδή 

θέλει να αγοράσει ο ∆ήµος Ερµούπολης ένα πεζοδρόµιο. Σε εισαγωγικά «αγοράσει». Θέλει να 

κατασκευάσει. Πριν προκηρύξει το έργο ή πριν αποφασίσει να το αναθέσει, πρέπει να 

προχωρήσει στη διαδικασία αίτησης και έγκρισης αυτού του αιτήµατος στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 Από τη στιγµή λοιπόν που γεννάται η ανάγκη, γεννάται η ανάγκη, όχι εκφράζεται ή 

εκδηλώνεται σε απόφαση η προκήρυξη, οφείλει να αναρτάται στο ΚΗΜ∆Σ.  

 Έχουµε, λοιπόν, περίπου 8.000 –αυτή είναι η στατιστική- τέτοια αιτήµατα το µήνα απ’ 

όλο το δηµόσιο τοµέα, µεταξύ αυτών και δηµόσια έργα. 

 Αντίστοιχος είναι και βέβαια λίγο µικρότερος ο αριθµός των συµβάσεων και των εντολών 

πληρωµών. Ποικίλει από µήνα σε µήνα, ανάλογα µε την πορεία της διαδικασίας. 

 Προκηρύξεις, όµως, που είναι οι διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε πρόχειρος είτε 

κανονικός διαγωνισµός, έχουµε µόνο 1.000 το µήνα, κατά µέσο όρο 1.500. Ο Γενάρης 

εµφανίζεται ως µήνας µε λίγες διαδικασίες. Όταν πάµε προς το τέλος του χρόνου, όπως ξέρετε 

και σεις καλύτερα από µας, αυξάνονται. ∆ηλαδή από τις 8-8,5 χιλιάδες αιτήµατα µόνο τα 1.000-

1.500 γίνονται µε διαδικασία προκήρυξης. Μικρός αριθµός, αριθµητικά. Σε τζίρο φυσικά είναι 

αντίστροφα.  

 Τώρα όλα αυτά µπορείτε να τα βλέπετε στο διαδίκτυο από την πρώτη στιγµή. Και θα σας 

κάνω µία µικρή παρουσίαση µετά.  

 Το δεύτερο σηµαντικό που αποκτήσαµε µε το ΚΗΜ∆Σ ως γνώση, είναι πόσοι είναι οι 

φορείς. Οι φορείς λοιπόν εδώ και ένα χρόνο είναι υποχρεωµένοι όλοι να είναι µέσα στο 

σύστηµα. Έχουµε καταγεγραµµένους 2.000 φορείς. Τόσες είναι οι αναθέτουσες Αρχές στη χώρα 
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µας που κάνουν αγορές από 1.000 ευρώ και πάνω, γιατί αυτό είναι το πεδίο εφαρµογής του 

ΚΗΜ∆Σ, 1.000 ευρώ και πάνω. 

 Εδώ το ΓΕΣ, το Εθνικής Άµυνας, εµφανίζεται ως µία µονάδα, για δικούς του λόγους. 

Παρόλα αυτά, αναρτά και εκείνο τα αιτήµατα, τις διαδικασίες. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

έχει περίπου 1.500 αναθέτουσες Αρχές. Απλά εµφανίζονται κάτω από τον ίδιο τίτλο. Ένα πλοίο 

που ταξιδεύει στο Αιγαίο είναι µία αναθέτουσα Αρχή. Αγοράζει προϊόντα, αγοράζει υπηρεσίες.  

 Άρα, έχουµε 2.000 συν το στρατό. Και έχουµε και τα ονόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων 

που ασχολούνται µε τις δηµόσιες συµβάσεις επιτέλους σ’ αυτή τη χώρα σε ένα ενιαίο κατάλογο. 

Είναι 10.000, 10.000 δηµόσιοι υπάλληλοι ασχολούνται µε δηµόσιες συµβάσεις στην Ελλάδα. 

Έχουµε τα στοιχεία τους, το ονοµατεπώνυµό τους, τα τηλέφωνά τους. Επικοινωνούµε πια µαζί 

τους και έχουµε σκοπό και να τους εκπαιδεύσουµε τους περισσότερους. Κάποιους έχουµε ήδη 

ξεκινήσει. 

 Αυτός λοιπόν ο νέος χάρτης, γνωρίζοντας ποια την υπάρχουσα κατάσταση, είναι πολύ πιο 

εύκολο να υλοποιηθεί. 

 Ο στόχος ποιος είναι; Πολύ απλά να σας το πω, ακόµα δεν έχει καταλήξει ο τελικός 

σχεδιασµός. Είναι από αυτές τις 2.000 να πάµε περίπου σε 800, 600 αναθέτουσες Αρχές στη 

χώρα, που θα κάνουν το κυρίως έργο, τις κυρίες αγορές. Οι υπόλοιπες θα παραµείνουν προφανώς 

αλλά για µικρής αξίας αγορές, προϊόντων, υπηρεσιών ή δηµοσίων έργων.  

 Και αποκτούµε, έχουµε ήδη αποκτήσει για την ακρίβεια, τρεις εθνικές κεντρικές 

αναθέτουσες Αρχές. Για τα προϊόντα και υπηρεσίες υγείας υπάρχει η Ε.Π.Υ. (Επιτροπή 

Προµηθειών Υγείας). Όλο το πακέτο το «τρέχει» εκείνη για όλα τα νοσοκοµεία, όλους τους 

φορείς. Τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µέσα από το Ενιαίο 

Πρόγραµµα Προµηθειών ή µέσα από άλλες παράλληλες διαδικασίες. Και η Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Έργων για τα δηµόσια έργα. 

 Αυτές λοιπόν οι εθνικές κεντρικές αναθέτουσες Αρχές σκοπό έχουν να παρακολουθούν 

το έργο, να ενοποιούν αιτήµατα, να ενοποιούµε αιτήµατα και να τα εκτελούµε είτε 

συγκεντρωτικά και κεντρικά ή να ανατίθενται στους φορείς.  

 Ξέρετε πολύ καλά, βέβαια, ότι η Τοπική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει µια 

αυτοτέλεια. Εκτελεί ο κάθε φορέας, η κάθε αναθέτουσα Αρχή σ’ αυτό το επίπεδο, συνταγµατικά 

έχει προβλεφθεί αυτή η δυνατότητα, το δικαίωµα να εκτελούνται αυτοτελώς. 

 Το τρίτο µεγάλο βήµα σ’ αυτή την επανάσταση είναι το µητρώο. Σας µίλησα γι’ αυτό. 

Και είναι και το βασικό εργαλείο µέσα από το οποίο δουλεύει η Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. 
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 Η διαγωνιστική διαδικασία είναι το τέταρτο. Ήδη έχει υλοποιηθεί και θα µιλήσω 

λεπτοµερώς γι’ αυτό.  

 Αυτό όµως που αφήσαµε εδώ τελευταίο, αλλά για µας είναι το κυρίαρχο πια σ’ αυτή τη 

φάση, είναι αυτοί οι 10.000 δηµόσιοι υπάλληλοι και οι χιλιάδες προµηθευτές του Ελληνικού 

∆ηµοσίου να εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να αξιοποιήσουν και να δουλέψουν µέσα από το 

καινούργιο περιβάλλον. 

 Έχουµε εκπαιδεύσει περί τους 1.000 απ’ αυτούς τους 10.000 δηµοσίους υπαλλήλους ήδη. 

Τους επόµενους τρεις µήνες θέλουµε να εκπαιδεύσουµε άλλους 2.000. Έχουµε ένα µνηµόνιο 

συνεργασίας µε το Εθνικό Κέντρο, το ΕΚ∆Α, το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης. Και υπάρχουν 

τριήµερες εκπαιδεύσεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν µε γοργούς ρυθµούς. 

  Έχουµε παράλληλα, όµως, εκπαιδεύσει και προµηθευτές στα προϊόντα και στις 

υπηρεσίες. Τους εκπαιδεύουµε είτε µαζικά σε κάποιες ηµερίδες που γίνεται η διάχυση αυτής της 

πληροφορίας, είτε εξειδικευµένα. Προσφέρουµε εκπαίδευση απευθείας. Μαζεύονται 5, 6, 10 

προµηθευτές και οι αρµόδιοι τεχνικοί δείχνουν πώς µπορεί κάποιος να αξιοποιήσει το σύστηµα. 

Τους εκπαιδεύουµε µέσα από διαδικασίες e-learning, εκπαίδευση από απόσταση, µε video 

conference. Υπάρχουν εργαλεία εκπαίδευσης ηλεκτρονικά. Μπορεί κάποιος, οποιοσδήποτε, από 

τον υπολογιστή του από το γραφείο του, από το σπίτι του να εκπαιδευτεί, να αυτοεκπαιδευτεί. 

Και υπάρχουν φυσικά και τα manuals.  

 Αυτό για µας είναι ο µεγάλος µας καθηµερινός καηµός, πώς αυτοί οι χιλιάδες να 

εκπαιδευτούν το ταχύτερο δυνατό και το καλύτερο δυνατό. Γιατί; Γιατί αυτό το σύστηµα, που 

πιστεύουµε ότι θα λύσει πολλά προβλήµατα του παρελθόντος, δεν θέλουµε να γίνει ένα 

καινούργιο πρόβληµα για εσάς. Θέλουµε να λύσει, όχι να δηµιουργήσει ζητήµατα. 

 Άρα, όσο µεγαλύτερη κατάρτιση έχετε, τόσο καλύτερο ανταγωνισµό θα µπορεί το 

∆ηµόσιο να αποκτά, σε επίπεδο δηµοσίων συµβάσεων. Και καλούµε εδώ και τον Σύνδεσµό σας 

να µας στείλει, όπως έχουν στείλει άλλα Επιµελητήρια, προσωπικό, στελέχη, να εκπαιδεύσουµε. 

Τη ∆ευτέρα, για παράδειγµα, θα εκπαιδεύσουµε νοµίζω 40 άτοµα των Επιµελητηρίων των 

Εµποροβιοµηχανικών για να γίνουν εκπαιδευτές µετά των προµηθευτών. Θέλουµε το ίδιο να 

κάνουµε και µε σας. ∆ηλαδή το συντοµότερο να δηµιουργήσουµε δορυφόρους εκπαίδευσης, 

µέσα από τον ίδιο τον κλάδο τον δικό σας. 

 Αυτή λοιπόν είναι η ιστοσελίδα, απλή, τρέχει σε µία βάση δεδοµένων, σε ένα computer 

room που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του κτιρίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, στην 

πλατεία Κάνιγγος, σε ένα απόλυτα ασφαλές και υπερσύγχρονο περιβάλλον. Τρέχει µε 100 Mbps, 

αν τα λέω σωστά. Είναι η δεύτερη ταχύτερη ταχύτητα στην Ελλάδα µετά τη Γενική Γραµµατεία 
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Πληροφοριακών Συστηµάτων. Θέλουµε να έχει όλους τους βαθµούς ασφάλειας και µέριµνά µας 

είναι αυτός ο διαδικτυακός τόπος να σας προσφέρει λύσεις. 

 Όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες περιλαµβάνονται εδώ. Το µητρώο έχει τις 

πληροφορίες. Νοµίζω ο κ.Πανταζής στη συνέχεια από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ θα σας µιλήσει 

αναλυτικότερα γι’ αυτό. Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνει από τον προσδιορισµό της 

ανάγκης και από το αίτηµα µέχρι και τη διαχείριση της σύµβασης. 

 Το σύστηµα δηλαδή αυτή τη στιγµή για προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει όλες αυτές τις 

λειτουργικότητες. 

 Να πάω κατευθείαν στο πιθανό ερώτηµα που θα σας προκύψει: Με τα δηµόσια έργα τι 

γίνεται; Όπως ξέρετε, 1/7/2014 τα δηµόσια έργα από το Νόµο καλούνται να υλοποιούνται µέσα 

απ’ αυτό το σύστηµα. Να σας διαβάσω τον χαιρετισµό που συµφωνήσαµε µε τον Στράτο τον 

Σιµόπουλο, του Στράτου να σας µεταφέρω, που δίνει µια απάντηση πρώτη σε πιθανά ερωτήµατά 

σας.  

 Λέει ο Στράτος: 

 «Με τον 4155 για το εθνικό σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων καθορίστηκε πως µέσα 

σ’ αυτό, που θα λειτουργεί µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, θα διεξάγεται 

ηλεκτρονικά και η διαδικασία ανάθεσης δηµοσίων έργων και µελετών. 

 Η ηλεκτρονική δηµοπράτηση συµβάσεων, υπηρεσιών, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται και µελέτες δηµοσίων έργων, έχει γίνει υποχρεωτική για την ελληνική 

Κυβέρνηση από 1/1/14 –λέει- ενώ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων υποχρεωτική από 

1/7/14. 

 Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, µε σκοπό την υποβοήθηση της 

Γραµµατείας Εµπορίου, συνέταξε τεύχη ροής ενεργειών για τον σχεδιασµό των 

λειτουργικών απαιτήσεων του συστήµατος δηµοπράτησης δηµοσίων έργων και µελετών. 

 ∆ουλεύουµε µαζί τους εδώ και ένα χρόνο περίπου για να καταγράψουµε τι 

παρεµβάσεις απαιτούνται, ώστε αυτό το σύστηµα να προσαρµοστεί, να παραµετροποιηθεί 

για τις ανάγκες και των δηµοσίων έργων. 

 Τα τεύχη λοιπόν αυτά διατέθησαν στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και αναµένουµε 

την ενσωµάτωση των σχετικών διαδικασιών σ’ αυτό». 

 Λέει ο Στράτος, και τελειώνει:  

 «Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών, ∆ικτύων στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 

εκσυγχρονισµού του πλαισίου µελετών και κατασκευών των δηµοσίων έργων, 

συνεργαζόµενο πάντα µε τους αρµόδιους φορείς των µελετητών και των εργοληπτών». 
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 Σ’ αυτή τη λογική, λοιπόν, συνεργαζόµαστε ήδη, όπως σας είπα, εδώ και ένα χρόνο. 

Έχουµε κωδικοποιήσει αυτά τα σηµεία που θα χρειαστεί µια παραµετροποίηση και υπάρχει µια 

οµάδα διαχείρισης αλλαγών που αποτελείται από στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 

Θα υποβοηθούνται από αυτά της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. Και µαζί µε τον 

ανάδοχο του έργου θα προχωρήσουµε το συντοµότερο δυνατό στην παραµετροποίηση για να 

καλύψει και τα δηµόσια έργα. 

 Από αυτές τις φάσεις όµως που βλέπετε µπροστά σας, ουσιαστικά καλύπτουµε σχεδόν 

στο σύνολο αυτή τη στιγµή όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τον προγραµµατισµό, δεν 

χρειάζεται κάτι άλλο να αλλάξει για να έχει µια κεντρική αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία των 

αιτηµάτων για τα δυο πρώτα βήµατα. Η δηµοσιοποίηση είναι κοινή, η ηλεκτρονική 

δηµοσιοποίηση. Να σας εξηγήσω ότι το ΕΣΗ∆ΗΣ ουσιαστικά προσφέρει αυτόµατη ενηµέρωση 

και του TED, του ευρωπαϊκού συστήµατος.  

 Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι δεν µιλάµε εδώ για 

αποστολή e-mail. Για µας αυτό είναι του προηγούµενου αιώνα διαδικασία. Η ηλεκτρονική 

υποβολή προσφοράς εννοείται στο ΕΣΗ∆ΗΣ ως ένταξη, χρήση ενός συστήµατος, όπου ο 

προµηθευτής συµπληρώνει πεδία. Τελείωσε η εποχή της δηµιουργίας προσφορών τευχών, ο 

καθένας το δικό του µε το …... Εντάξει, ακολουθώντας το υπόδειγµα και µετά να το 

αποστείλουµε, εδώ πια συµπληρώνουµε πεδία. 

 Η αναθέτουσα Αρχή, όταν ετοιµάζει τον διαγωνισµό για να γίνει µε ηλεκτρονικό τρόπο, 

πέραν του ότι διαβουλεύεται µαζί σας ηλεκτρονικά τις τεχνικές προδιαγραφές και ό,τι άλλο 

χρειάζεται και τέτοιες πληροφορίες, τέτοιες διαδικασίες υπάρχουν ήδη στο σύστηµα και όσο σας 

µιλάω γι ‘αυτό, µπορώ να σας το δείξω κιόλας, έχουµε λοιπόν τη διαβούλευση των 

προδιαγραφών, έχουµε τη δηµοσιοποίηση. 

 Αυτή εδώ είναι η ιστοσελίδα. Έχουµε, βλέπετε, ανακοινώσεις, διαβουλεύσεις. Εδώ στις 

διαβουλεύσεις υπάρχουν διακηρύξεις, τεχνικές προδιαγραφές που έχουµε διαβουλευτεί µε τους 

προµηθευτές. Εδώ θα µπαίνουν και των δηµοσίων έργων και θα γίνεται ζωντανή η διαδικασία 

της διαβούλευσης. 

 Όταν ανοίγει ένας ηλεκτρονικός διαγωνισµός, πάµε εδώ στους ηλεκτρονικούς 

διαγωνισµούς, που ήδη έχουµε ξεπεράσει τους 20 που έχουν υλοποιηθεί σε προϊόντα και 

υπηρεσίες, οι διαγωνισµοί αυτοί λοιπόν ανακοινώνονται. Υπάρχουν ειδικές φόρµες ενηµέρωσης. 

Εδώ είναι όλοι οι διαγωνισµοί. Ο τελευταίος ας πούµε είναι εκπαιδευτικά βιβλία του Υπουργείου 

Τουρισµού. Να το ανοίξουµε αυτό. Περιγράφει το αντικείµενο, το ποσό κλπ. και στα συνηµµένα 

αρχεία βλέπει κανείς την προκήρυξη. Μπορεί να το πάρει, να το κατεβάσει από δω. Έχει 
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στοιχεία υποβολής αιτήµατος, µάλλον αίτηµα για την εκπαίδευση, όπως και οδηγίες για τη χρήση 

των εγγεγραµµένων οικονοµικών φορέων. 

 Αυτά είναι τα πρώτα που θα πρέπει εσείς να αρχίσετε ήδη µ’ αυτά να εξοικειώνεστε.  

 Άρα, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουµε, λοιπόν, είναι να γίνουµε οικείοι µε το σύστηµα 

και να αποκτήσουµε µία πρόσβαση σ’ αυτό. Αυτή η πρόσβαση επιτυγχάνεται πολύ εύκολα, µε 

ποιον τρόπο; Μπαίνετε ως οικονοµικός φορέας στο σύστηµα. Εδώ είναι πληροφορίες για τους 

οικονοµικούς φορείς και εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας. 

 Εδώ έχουµε  αίτηση εγγραφής των οικονοµικών φορέων, εσείς είστε, µε ΑΦΜ και αίτηση 

εγγραφής για άλλους Ευρωπαίους ή τρίτους. Υπάρχει µία ξεχωριστή διαδικασία. 

 Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν και οδηγίες που σας καθοδηγούν. Αν πάµε κατευθείαν στην 

αίτηση, συµπληρώνετε e-mail, όνοµα, επώνυµο και αριθµό τηλεφώνου και πατώντας στο 

επόµενο βήµα, το σύστηµα σας µεταφέρει στην ιστοσελίδα του taxis. Εκεί καταχωρείτε το user 

name, password, τον κλειδάριθµο που έχετε ως εταιρεία από το taxis. Γίνεται η ταυτοποίηση. 

Άρα, γνωρίζουµε ποιοι είστε και σας αποστέλλουµε ηλεκτρονικά το user name και password για 

το σύστηµα. Μια πολύ-πολύ απλή διαδικασία. 

 Και µε αυτό µπορείτε λοιπόν να µπείτε ως χρήστες στο σύστηµα και να αποκτήσετε το 

δικό σας σπίτι, τη δική σας ζεστή γωνιά µέσα στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Μέσα απ’ αυτό το σπίτι θα µπορείτε 

να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εµπιστευτικές, και θα µπορείτε να χτίζετε τη δική σας προσέγγιση σ’ αυτή τη διαγωνιστική 

διαδικασία που θα έχετε επιλέξει. 

 Άρα, πολύ εύκολη η είσοδος. Σας έδειξα απλά πώς γίνεται.  

 Επιλέγουµε λοιπόν ένας απ’ αυτούς τους διαγωνισµούς που είδαµε προηγουµένως και 

λέµε θέλουµε να καταθέσουµε µια προσφορά εδώ. Αφού έχει ανοίξει η διαδικασία, η Υπηρεσία, 

η αναθέτουσα Αρχή, ο ∆ήµος, το τάδε Υπουργείο που κάνει τον διαγωνισµό, τι έχει φτιάξει; Έχει 

φτιάξει φόρµες. Τα στοιχεία σας τα γνωρίζουµε ήδη. Είναι ήδη µέσα. Άρα, εκεί καταχωρείτε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται, πεδία. 

 Μπορείτε να σταµατάτε όποτε θέλετε το φτιάξιµο, τον σχεδιασµό της προσφοράς σας. Να 

το κρατάτε ως πρόχειρο. Μπορείτε να το εκτυπώνετε. Να το διαβουλεύεστε µε τον εαυτό σας ή 

µε κάποιον άλλον. Όταν επιλέξετε όµως ότι αυτή είναι η τελική σας προσφορά, τότε προχωράτε 

στην αποστολή. Στη φάση εκείνη το σύστηµα παράγει ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε µορφή pdf. 

∆ηλαδή αυτά που εσείς σαν πληροφορίες έχετε εισάγει στο σύστηµα τα µετατρέπει σε προσφορά 

αυτόµατα. Αυτή η προσφορά θέλουµε να έχει υπογραφεί από εσάς ψηφιακά. Να ανέβει στο 

σύστηµα και να υποβληθεί ουσιαστικά παράλληλα µε τα πεδία, µε τα στοιχεία. 
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 Αυτό το θέλουµε για να είµαστε ασφαλείς νοµικά, ότι έχει γίνει η διαδικασία όπως θα 

έπρεπε υποβολής προσφοράς. 

 Συνεπώς, το δεύτερο θέµα, που σας καλούµε από σήµερα να κάνετε, και δεν κοστίζει και 

πολλά, είναι να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή. Γιατί η υποβολή της προσφοράς πρέπει να 

γίνεται µε αυτή την ψηφιακή υπογραφή. 

 Για να αποκτήσετε την ψηφιακή υπογραφή υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορείτε να 

επισκεφτείτε το site της ΕΕΤΤ. Έχουµε τέτοιες οδηγίες και στον δικό µας διαδικτυακό τόπο. 

Υπάρχει το «ΕΡΜΗΣ» του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Μέσα από το ΚΕΠ 

πηγαίνετε, παίρνετε την ψηφιακή σας υπογραφή. Είναι νοµίζω 30 ευρώ. Θέλει να αγοράσεις ένα 

USB, ένα φλασάκι, στο οποίο αποθηκεύεται η ψηφιακή υπογραφή µε τα πιστοποιητικά που σας 

δίνει το σύστηµα. Υπάρχουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτή την εξυπηρέτηση, 

όπως υπάρχει –νοµίζω- το Χρηµατιστήριο Αθηνών που προσφέρει αυτή την υπηρεσία 

απόκτησης ψηφιακής υπογραφής. 

 Με την ψηφιακή λοιπόν υπογραφή τι θα συµβεί; Θα µπορείτε από οποιοδήποτε σηµείο 

του κόσµου µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, να υποβάλλετε προσφορά. Ξεχάστε ό,τι ξέραµε ως 

τώρα για την υποβολή της προσφοράς. Υπογραφές, παρουσία στο σηµείο που δεχόµαστε τις 

προσφορές. Αυτά είναι το απόλυτο παρελθόν. Από το σπίτι σας, από οπουδήποτε, από τις 

διακοπές σας, φτιάχνετε την προσφορά σας, έχετε το στικάκι µαζί σας, την ψηφιακή υπογραφή, 

και υποβάλλετε την προσφορά σας ηλεκτρονικά, την περίοδο που προβλέπετε. 

 Μη φοβόσαστε για το να µη χάσετε την ψηφιακή υπογραφή και την πάρει κάποιος άλλος, 

το USB. ∆εν αρκεί το USB, πρέπει να έχετε και τον ειδικό κωδικό. 

 Άρα, λοιπόν, υποβάλλουµε την προσφορά και υποβάλλουµε προς το παρόν µόνο την 

εγγυητική. Για την εγγυητική ακόµα δυστυχώς χρειάζεται να πάµε στην τράπεζα µε τον 

κλασσικό τρόπο. Τη σκανάρουµε αυτή την εγγυητική και την αποστέλλουµε ηλεκτρονικά και 

µετά τη στέλνουµε και σαν φυσικό έγγραφο, προς το παρόν. 

 Ο στόχος µας είναι πολύ σύντοµα, σε συνεργασία µε τις τράπεζες, το µόνο που θέλουµε 

να µας στέλνετε είναι τον κωδικό της εγγυητικής, τον αριθµό της και κατευθείαν τα συστήµατα 

θα επικοινωνούν. 

 Η διαδικασία τώρα αξιολόγησης. Όπως προβλέπεται από το σύστηµα, που θα έχουν µπει 

τα δεδοµένα αυτά εκ των προτέρων, και προβλέπεται και στη διακήρυξη, ανοίγει τη 

συγκεκριµένη ώρα, αποσφραγίζονται. Για να αποσφραγιστεί, θα πρέπει η Επιτροπή 

αποσφράγισης να είναι µπροστά στους υπολογιστές ο καθένας, µε τον δικό του κωδικό. Άρα, το 

σύστηµα αναγνωρίζει ότι είναι παρούσα η Επιτροπή. Και την ώρα εκείνη του ανοίγµατος εσείς 
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από το δικό σας ηλεκτρονικό σπίτι µέσα στο ΕΣΗ∆ΗΣ θα µπορείτε να βλέπετε από οπουδήποτε 

το άνοιγµα των προσφορών. Άρα, δεν χρειάζεται και στην αποσφράγιση να είστε παρόντες στο 

συγκεκριµένο φυσικό χώρο. Από οπουδήποτε µε πρόσβαση στο διαδίκτυο θα βλέπετε την 

αποσφράγιση. 

 Από εκεί και πέρα η διαδικασία συνεχίζει ηλεκτρονικά. Εάν καταλήξουµε, όταν 

καταλήγουµε µε το καλό, στον µειοδότη, η διαδικασία µετά διασταύρωσης, µια σειρά από 

στοιχεία που απαιτούνται στη συνέχεια, τα περισσότερα απ’ αυτά ήδη φροντίζουµε να τα έχουµε 

αποκτήσει µε διαλειτουργικότητες από άλλα µητρώα, δηλαδή φορολογικές ενηµερότητες, 

ασφαλιστικές ενηµερότητες. Το σύστηµα το ΕΣΗ∆ΗΣ λειτουργεί µε το taxis και µε τα Μητρώα 

του ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Άρα, εκεί θα γίνεται η απόκτηση της ενηµερότητας από το σύστηµα 

αυτόµατα. 

 Επειδή υπάρχουν ακόµα κάποια ζητήµατα και δυστυχώς πολλοί από τις επιχειρήσεις της 

χώρας αποκτούν φορολογική ενηµερότητα µονάχα µετά από διακανονισµό και εκεί πιθανόν να 

υπάρξει ένα ζήτηµα καθυστέρησης, µία ή δύο ηµέρες, από τα λειτουργικά συστήµατα της 

Γ.Γ.Π.Σ. εννοώ, σ’ αυτή την περίπτωση ενηµερώνεστε ότι δεν έχετε βρεθεί φορολογικά ενήµερος 

και σας καλούµε να προσκοµίσετε την ενηµερότητα, εάν την έχετε αποκτήσει µε κάποιον άλλο 

τρόπο. 

 Άρα, λοιπόν, όλα αυτά ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία εµπορικής δηµοσιότητάς σας, 

Καταστατικά, αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, νοµίµους εκπροσώπους κλπ., τα αποκτά το 

σύστηµα µέσα από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο και αυτά δεν θα χρειάζονται να υποβάλλονται 

από εσάς. Ποινικά Μητρώα όµως ακόµα δεν έχουµε ηλεκτρονικά, δυστυχώς. Εκεί δεν υπάρχει το 

Μητρώο το αντίστοιχο για να συνοµιλήσουµε, ενιαίο. Και ελπίζουµε τέλος ’14, αρχές  ’15 να το 

έχουµε και αυτό. Και ξεκινάει η διαδικασία µετά της συµβασιοποίησης. 

 Άρα, όλη αυτή εδώ η υπόθεση είναι ήδη έτοιµη, «τρέχει», για προϊόντα, υπηρεσίες. 

Θεωρούµε ότι πολύ λίγα χρειάζονται να γίνουν για να παραµετροποιηθεί περαιτέρω και για τα 

δηµόσια έργα. Και µετά την κατακύρωση ξεκινάει βέβαια µία διαδικασία η οποία για τα δηµόσια 

έργα είναι πολύ διαφορετική. Και εκεί όντως χρειάζεται κάτι περισσότερο να γίνει από απλές 

παραµετροποιήσεις και παρεµβάσεις. Και µιλάµε µε τον Στράτο τον Σιµόπουλο πώς αυτό θα το 

αποκτήσουµε. 

 Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνει µέχρι εκεί η ηλεκτρονική διαδικασία το 

συντοµότερο δυνατό. 

 Για την τιµολόγηση τώρα την ηλεκτρονική είχαµε σε διαβούλευση, σε επίπεδο Ευρώπης, 

την καινούργια αδικία. Συµµετείχε ο Παρασκευάς ο Τσικρίδης, συνάδελφος από τη Γενική 
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Γραµµατεία Εµπορίου, στις διαπραγµατεύσεις που κάναµε. Πήγαµε πολύ καλά σαν ελληνική 

Προεδρία. Συµφωνήσαµε στο κείµενο και 11 Μαρτίου, σε λίγες ηµέρες, το συµφωνηθέν αυτό 

κείµενο της Οδηγίας περνάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφιστεί. Άρα, θα έχουµε 

καινούργιο περιβάλλον και για την ηλεκτρονική τιµολόγηση στις δηµόσιες συµβάσεις πολύ-πολύ 

σύντοµα. Περιµένουµε και την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση από το Υπουργείο Οικονοµικών 

για να αρχίζουµε να το υλοποιούµε. 

 Το σύστηµα έχει πάντως ήδη τη διαδικασία διαθέσιµη, να γίνεται και η τιµολόγηση. Να 

στέλνεται δηλαδή το τιµολόγιο ηλεκτρονικά. ∆εν εννοούµε να το στέλνετε σκαναρισµένο. 

Εννοούµε η ταµειακή σας µηχανή, ας το πούµε έτσι, αντί να στέλνει οτιδήποτε, να στέλνει µια 

οµάδα δεδοµένων κατευθείων στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Το ΕΣΗ∆ΗΣ να το αντιλαµβάνεται αυτό ως 

τιµολόγιο και να το διαχειρίζεται κατάλληλα από εκεί και πέρα και να το προωθεί στην Υ∆Ε για 

την πληρωµή. 

 Τώρα, ήθελα να σας µιλήσω, έτσι µέσα από την πράξη, η µεγάλη ιδέα είναι όλο αυτό το 

σύστηµα, που τρέχει ήδη και αποκτά διασυνδέσεις ήδη µε τα άλλα Μητρώα, να έχει µια απόλυτη 

συνάφεια µε το ERP του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

 Αυτό γιατί; Γιατί θέλουµε οι δεσµεύσεις που γίνονται να περνάνε αυτόµατα στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ για να γίνεται η προκήρυξη στη συνέχεια. Να µη χρειάζεται ανταλλαγή εγγράφων. Και 

θέλουµε και µετά ο έλεγχος που θα κάνουν η Υ∆Ε ή το Ελεγκτικό, να γίνεται και αυτός ο 

έλεγχος ηλεκτρονικά. 

 Να το συνειδητοποιήσουµε. ∆εν έχουµε χαρτιά πια. ∆εν έχουµε χαρτιά. Άρα, και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα παίρνει πια τις κούτες µε τους τόνους χαρτιού που έπαιρνε και δεν 

είχε πού να τις αποθηκεύσει. 

 Συνεργαζόµαστε µε τον κ.Γαβροκύρη εξαιρετικά και εκείνοι ευελπιστούν σ’ αυτό το 

σύστηµα. Η πρόσβαση που θα αποκτήσουν µέσα στο ΕΣΗ∆ΗΣ θα τους επιτρέψει να ελέγχουν 

και ταχύτερα τις διαδικασίες αυτές. 

 Αποτέλεσµα. Γιατί σας έχω κουράσει ίσως. Το σύστηµα αυτό τρέχει ήδη για προϊόντα και 

υπηρεσίες. Και απ’ ό,τι φαίνεται, τρέχει αρκετά καλά. Ζητάµε περαιτέρω επιτάχυνση εµείς από 

τους εαυτούς µας στο κοµµάτι της εκπαίδευσης, για να µπορέσουµε αυτούς τους χιλιάδες 

δηµόσιους υπαλλήλους να τους κάνουµε επαρκείς στη διαχείριση του συστήµατος. Επιταχύνουµε 

την εκπαίδευση των προµηθευτών. Και εδώ ζητάµε και τη δική σας συνδροµή. Αλλά είναι ένα 

σύστηµα το οποίο έχει αποδείξει ήδη ότι επιταχύνει τις διαδικασίες, τις απλοποιεί στον υπέρτατο 

βαθµό, επιτρέπει στον προµηθευτή να έχει ευκολία κατάθεσης, διαχείρισης των προσφορών και 

παρακολούθησής τους. 
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 Οι ενστάσεις ηλεκτρονικά γίνονται. Μέσα από το ΕΣΗ∆ΗΣ υποβάλλονται και 

παρακολουθούνται. Και τελικά επιτρέπει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο να γνωρίζει επιτέλους πού πάνε 

τα λεφτά του Έλληνα φορολογούµενου και να επιτυγχάνει πραγµατικές διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 Και το ΚΗΜ∆Σ είναι –θα σας µιλήσει µετά και ο κ.Πανταζής- είναι ο δεύτερος πυλώνας 

όλου αυτού του συστήµατος. Μπείτε να το χρησιµοποιήσετε από τώρα.  Εδώ είναι η 

αναζήτηση αιτήµατος στην οποία αναφέρθηκα. Έχουµε αιτήµατα, προκηρύξεις, συµβάσεις και 

εντολές πληρωµών.  

 Τα αιτήµατα πώς θα τα βρείτε αυτά που σας ενδιαφέρουν; Ας πούµε έργα οδοποιίας. 

Αυτή είναι η κωδικοποίηση. Είναι οι κωδικοί της ευρωπαϊκής ταξινόµησης προϊόντων, 

υπηρεσιών και δηµοσίων έργων για δηµόσιες συµβάσεις. ∆εν ξέρετε τον κωδικό. Βάζετε µέρος 

της λέξης που σας ενδιαφέρει, ας πούµε «οδοπ» και σας βγάζει αυτό που θέλετε. Πάµε εδώ, έργα 

οδοποιίας. Μπορείτε να  βάλετε από την τάδε ηµεροµηνία ως τάδε ή το ύψος που σας ενδιαφέρει 

ή τον φορέα. Μπορείτε να διαλέξετε τον τάδε ∆ήµο. Πες µου ο τάδε ο ∆ήµος τι θέλει να 

αγοράσει. Και κάνουµε αναζήτηση. 

 Εδώ λοιπόν τι µας βγάζει; Μας βγάζει ότι από την αρχή της λειτουργίας, ένα χρόνο 

περίπου, 2.300 αιτήµατα έχουν αναρτηθεί στο σύστηµα. Πριν από λίγο έδειχνα στον Πρόεδρο, 

ήταν ο ∆ήµος Σύρου, τώρα µπήκαν άλλα δύο. Μέσα στα τελευταία 10 λεπτά µπήκαν άλλα δύο 

αιτήµατα.  

 Πάµε ας πούµε στο ∆ήµο Σουλίου, που είναι το τελευταίο. Τι µας λέει ο ∆ήµος Σουλίου; 

Αυτός εδώ είναι ο µοναδικός κωδικός που παίρνει κάθε εγγραφή στο ΚΗΜ∆Σ. Η ∆ήµαρχος κα 

Σταυρούλα Μπράϊµη-Μπότση, τσιµεντοστρώσεις 5.800 ευρώ. Ζητάει η ∆ήµαρχος να 

προχωρήσουµε στην αποκατάσταση της βατότητας τµηµάτων δρόµων κλπ. κλπ. 

 Προσέξτε. Ζητάει. ∆εν έχει γίνει. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι αυτό το αίτηµα, το 

οποίο είναι µικρής αξίας, 5.800 ευρώ, το οποίο προφανώς µε απευθείας ανάθεση θα γίνει, το 

ξέρετε σήµερα, τώρα, που µόλις αναρτήθηκε. Πρακτικά σας δίνει τη δυνατότητα -και σας 

καλούµε να το κάνετε αυτό- να απευθυνθείτε στο info@paramithia.gr, να πάρετε την ∆ήµαρχο ή 

την αρµόδια Υπηρεσία και να πείτε ενδιαφέροµαι να καταθέσω προσφορά γι’ αυτό. Και ας µην 

είναι µε προκήρυξη, που εκεί ξεκινάει η κανονική διαδικασία. 

 Ακόµα λοιπόν και στις απευθείας αναθέσεις το σύστηµα, όπως το είδατε τώρα εντελώς 

ζωντανά, σας επιτρέπει να λαµβάνετε γνώση της σκέψης απόκτησης ενός δηµοσίου έργου, ώστε 

να προχωρήσετε στις κινήσεις που πρέπει.  
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 Εάν πάµε σε άλλες περιπτώσεις, πάµε εδώ, Περιφέρεια. Ένα µεγάλο έργο. ∆/νση 

Τεχνικών Έργων Ξάνθης. 6. Και αυτό σήµερα µπήκε. Εδώ κατεβάζουµε το αρχείο. Πρωτογενές 

αίτηµα. 

 Άρα, λοιπόν, εδώ µπαίνετε, ζητάτε προδιαγραφές πριν καν τις δείτε στην προκήρυξη. Και 

όλα αυτά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, µε έναν πανεύκολο τρόπο και χωρίς κόστος από σας. 

 Λοιπόν, αυτά τα σηµαντικά πράγµατα µας κάνουν περήφανους και θέλουµε να κάνουν 

και σας περήφανους για τη χώρα µας. Θέλουµε τη συµµετοχή σας και την υποστήριξη και την 

αλληλοϋποστήριξη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Κύριε Γενικέ, ευχαριστούµε πάρα πολύ για την εισήγησή σας. Θα 

ήθελα να σας παρακαλέσω, αν είναι δυνατό, να δεχθείτε µερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

Γιατί φαντάζοµαι οι υποχρεώσεις σας θα σας πάρουν από µας. 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Σας ακούω. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Παρακαλώ οι ερωτήσεις να είναι διευκρινιστικές. Τη συζήτηση θα την 

κάνουµε στο Στρογγυλό Τραπέζι. Αρκετοί από τους συναδέλφους πιστεύω ότι δεν θα έχουν την 

εξοικείωση µ’ αυτό το σύστηµα και γι’ αυτό νοµίζω ότι πρέπει να γίνουν µερικές διευκρινιστικές 

ερωτήσεις. 

ΜΕΛΟΣ: Σχετικά µε την ασφάλεια της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ήθελα να µάθω 

κάποια πράγµατα. 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Ναι, τι θέλετε; 

ΜΕΛΟΣ: Κατά πόσο πράγµατι, όταν αποσφραγίζονται, κοινοποιούνται και δεν µπορούν να 

ανοιχθούν πιο πριν, για παράδειγµα. 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Πρώτον, σ’ αυτές τις ερωτήσεις απαντάω ως εξής: Με το υπάρχον σύστηµα 

σας διασφαλίζει κάποιος 1.000%; 

ΜΕΛΟΣ: 1.000% όχι. Κάνουµε ό,τι µπορούµε. 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Όλοι πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε. Αυτό το σύστηµα µας διασφαλίζει 

τουλάχιστον 1% παραπάνω από το προηγούµενο σύστηµα, δεδοµένου ότι είναι αδιάρρηκτο, 

λειτουργεί µε χρονοσήµανση. ∆εν σας είπα πολλές λεπτοµέρειες. ∆ηλαδή µε την επίσηµη 

χρονοσήµανση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που είναι διαπιστευµένη. Όταν για παράδειγµα 

υποβάλλετε την προσφορά σας, σας έρχεται πίσω ηλεκτρονικό µήνυµα χρονοσηµασµένο κατά 

ΕΕΤΤ, ότι στείλατε την τάδε προσφορά την τάδε ώρα, το τάδε δευτερόλεπτο. Αντίστοιχα 

κλειδώνει όλες τις δραστηριότητές του, όλες τις λειτουργίες του. 
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 Αυτό που έχει από τη διακήρυξη προβλεφθεί, ότι την τάδε ώρα θα ανοίξει, µόνο τότε 

επιτρέπει το άνοιγµα και επιτρέπει το άνοιγµα πότε; Όταν τα µέλη της Επιτροπής έχουν δηλώσει 

µε τον δικό τους ξεχωριστό κωδικό ατοµικό ότι είναι παρόντα, ότι βρίσκονται µπροστά σε 

υπολογιστή, ο καθένας µόνος του. 

 Εσείς, την ώρα που έχει προβλεφθεί, θα είστε αν θέλετε στον υπολογιστή σας και θα 

αποκτήσετε αυτόµατα πρόσβαση. ∆εδοµένου ότι έχετε υποβάλλει προσφορά, το σύστηµα σας 

επιτρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε όλη τη διαδικασία. Και όλες αυτές οι κινήσεις αφήνουν ένα 

ίχνος, όπως λένε οι ειδικοί των υπολογιστών, ένα ηλεκτρονικό ίχνος, το οποίο δεν χάνεται. 

∆ηλαδή και να ήθελε και να πετύχαινε κάποιος, και στην CIA έχουν µπει και έχουν κάνει 

hacking, οκέϊ, αλλά ίχνη αφήνει. 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Καλέργης από τον Σύνδεσµο Εταιρειών Μελετών. Θέλω δύο διευκρινίσεις σε 

δυο πολύ κρίσιµα θέµατα. 

 Καταρχάς ο 4155, επειδή συζητάµε για το νέο Νοµοσχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής, στο 

πλαίσιο της ενοποίησης όλου του θεσµικού πλαισίου εντάσσεται στο νέο Νοµοσχέδιο, 

αυτοµάτως καταργείται µε την έναρξη ισχύος του νέου Νοµοσχεδίου, αλλά έχουµε παρατηρήσει 

ότι προφανώς κάποιος έχει διαγνώσει ότι για την έναρξη επανεφαρµογής του απαιτείται ένα 

Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο θα περιλαµβάνει κάποιες λεπτοµέρειες ειδικότερες που θα 

αφορούν ίσως κάποια ήδη συµβάσεων, τα οποία ακόµα δεν είναι λυµένα. 

 Και γίνοµαι πιο σαφής. Υπάρχουν όλα όσα µας είπατε και είναι πάρα πολύ ωραία, δεν 

περιλαµβάνουν τα συστήµατα στις δηµόσιες συµβάσεις που έχουν αξιολόγηση τεχνικών 

προσφορών. Οι νέες …… δίνουν τη δυνατότητα και µάλλον το προτείνουν κιόλας, στις 

περιπτώσεις αυτές και ιδίως στις περιπτώσεις που και οι συµβάσεις αφορούν υψηλού επιπέδου 

θεµατικές υπηρεσίες, όπως είναι ο τοµέας των µελετών και των συµβουλευτικών υπηρεσιών, να 

εξαιρούνται από τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών, για τον πολύ απλό λόγο ότι 

περιλαµβάνουν αξιολόγηση µε κρίση από Επιτροπή, δηλαδή µε τεχνική κρίση, που άρα δεν 

µπορεί να µπεις σε ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και να έχεις ένα αποτέλεσµα, όπως είναι 

ένας µειοδοτικός διαγωνισµός. 

 Σ’ αυτό θα θέλαµε µία διευκρίνιση γιατί αυτή τη στιγµή εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε, οι 

τοµείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης, δηλαδή Υπουργεία, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, έχουν 

πρόβληµα. Μπαίνουν στον Σύνδεσµό µας και µας ρωτάνε πώς θα δηµοπρατήσουν συµβάσεις, 

τουλάχιστον για τις µελέτες, εφόσον είναι υποχρεωµένες να εφαρµόσουν το ΚΗΜ∆Σ; 
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Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Πιθανόν, και θα µου το συγχωρήσετε αυτό, επειδή δεν είµαι νοµικός, θα 

προσπαθήσω να µεταφέρω αυτά που µου έχουν πει οι νοµικοί. Είναι εξαίρετοι νοµικοί εδώ. Και 

ο κ.Ράικος θα µπορούσε να σας απαντήσει καλύτερα. ∆ύο πράγµατα έχω να πω γι’ αυτό. 

 Πρώτο, το σύστηµα αυτό επιτρέπει αξιολόγηση όχι µονάχα της χαµηλότερης τιµής αλλά 

και της προσφοράς. Και είναι πολύ απλό. Για την ακρίβεια το σύστηµα επιτρέπει σ’ αυτή την 

περίπτωση να σου δίνει και τον αυτοµατισµό της αξιολόγησης. Γιατί; Γιατί, όταν φτιάχνεις τη 

διακήρυξη, το κείµενο και την ανοίγεις, όπως το λέµε ηλεκτρονικά, σαν αναθέτουσα Αρχή, για 

να είσαι σωστός µε τον εαυτό σου και µε τη διαδικασία, πρέπει να έχεις βάλει τη στάθµιση του 

κάθε κριτηρίου. Όχι απλά το κριτήριο αλλά το συντελεστή στάθµισης στην αξιολόγηση. 

 Συνεπώς, ανάλογα µε κάποιες δηλώσεις που κάνει ο ίδιος, κάποιες παραδοχές που κάνει ο 

ίδιος ο προµηθευτής, µπορεί να προκύψει και ένας  

βαθµός. 

 Σε περίπτωση που χρειάζεται να αξιολογηθεί αυτό, προφανώς θα αξιολογηθεί από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης και θα µπουν οι βαθµοί. Και θα µπουν όπως µπαίνανε και τώρα, 

δηµόσια, όπου µπαίνανε δηµόσια. 

 Εκεί όµως που έχουµε εµπιστευτικότητα και δεν έχουµε µονάχα στις µελέτες 

εµπιστευτικότητα, έχουµε και στα προϊόντα, παντού έχουµε εµπιστευτικότητα σε συγκεκριµένα 

στοιχεία της προσφοράς, αυτά τα στοιχεία προφανώς και θα αποκρύπτονται και δεν θα είναι 

αναγνώσιµα στο ευρύ κοινό. ∆εν είναι ευρύ. Στους υπόλοιπους, στους ανταγωνιστές εννοώ. 

 ∆εν αλλάζει, λοιπόν, κάτι και ούτε θέλουµε να παρέµβουµε σ’ αυτά. Το σύστηµα 

επιτρέπει να κάνουµε ό,τι θέλουµε για τη διασφάλιση όλων αυτών. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Να µου επιτρέψετε και εµένα να σας κάνω µια διευκρινιστική. 

Αντιλήφθηκα ότι η συµµετοχή στις προσφορές θα είναι δια συµπληρώσεως πεδίων. Ας πούµε 

στις µελετοκατασκευές σε µας, στα δηµόσια έργα, έχουµε σχέδια, έχουµε κείµενα, υπολογισµούς 

κλπ. Αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά; 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Βεβαίως. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Και κατά δεύτερο λόγο, εάν είναι εµπιστευτικές οι προσφορές, που 

σήµερα δεν είναι, πώς θα µπορεί οι υπόλοιποι διαγωνιζόµενοι να κάνουν ενστάσεις; ∆ιότι κατά 

την εκτίµησή µας στις µελετοκατασκευές, δηλαδή εκεί που υπάρχει υποκειµενική κρίση, είναι 

ένας από τους πιο ασθενείς κρίκους των τρόπων αναθέσεων και γι’ αυτό το λόγο ζητάµε να 

περιοριστεί στο ελάχιστο και στο απολύτως αναγκαίο το θέµα της αξιολόγησης. 

 Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, εάν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα υπόλοιπα κλπ. κλπ. 
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Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς βρισκόµαστε ακόµα σε διάλογο µε 

τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων για να γίνουν οι αντίστοιχες παραµετροποιήσεις. Όµως, 

το είπα και πριν, και το λέω, είναι παραµετροποιήσεις του συστήµατος όλα αυτά. Ό,τι του 

ζητήσουµε του µηχανήµατος να κάνει, θα το κάνει. ∆εν θέλουµε εµπιστευτικότητα; ∆εν θα έχει 

εµπιστευτικότητα. Θέλουµε σ’ αυτά τα σηµεία να έχει εκ των προτέρων εµπιστευτικότητα, να τα 

έχουµε ορίσει από πριν; Θα τα ορίσουµε από πριν και θα τα κάνει αυτόµατα. Θέλουµε η 

Επιτροπή αποσφράγισης να επιλέγει ποια απ’ αυτά είναι εµπιστευτικά, ποια όχι; Θα τα επιλέγει 

εκείνη. 

 Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνω την ουσία του ζητήµατος. Εάν δεν έχει λυθεί ήδη το ερώτηµα, 

να το κάνουµε. Αλλά το µηχάνηµα και το λογισµικό είναι εδώ για να µας υπηρετούν και όχι να 

µας επιβάλλουν λύσεις. Το εξήγησα; 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου επιτρέπετε άλλη µία ερώτηση; Αν µου 

επιτρέπετε, ο κ.Κυριακόπουλος έχει τον λόγο. 

Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν κατάλαβα γιατί, ενώ τα αιτήµατα ήταν 8.000, οι προκηρύξεις ήταν 

1.000; Μήπως τα υπόλοιπα ήταν απευθείας αναθέσεις; 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Νοµίζω το είπα. Αυτή είναι η απάντηση. 

Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και υπάρχει διασφάλιση ότι όταν θα πάρουµε τον ∆ήµο Παραµυθιάς, 

τη ∆ήµαρχο εκεί, υπάρχει έλεγχος από το σύστηµα ότι δεν θα το έχει αναθέσει ήδη; ∆ηλαδή ο 

χρόνος που αναρτά το αίτηµα είναι πρωθύστερος από την ανάθεση; 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Είδατε την ηµεροµηνία και είδατε ότι αυτός εδώ είναι ο κωδικός, είναι το 

υδατογράφηµα ανάρτησης. Αυτός είναι µοναδικός κωδικός, µπαίνει από το ίδιο το ΚΗΜ∆Σ και 

δηλώνει ότι αυτό έχει υποβληθεί εγκύρως. Τώρα, 6/3 λέει, το λέει το ίδιο το έγγραφο. Οφείλει 

αµελλητί να το αναρτά και στο ΚΗΜ∆Σ. Αυτό λέει ο Νόµος. Η εµπειρία που έχουµε είναι ότι το 

κάνει κάποια στιγµή την ίδια µέρα ή άντε το επόµενο πρωί. Αυτή είναι συνήθως η κατάσταση. 

 Τώρα, επί της ουσίας κανείς δεν σας διασφαλίζει ότι η ∆ήµαρχος ή η Υπηρεσία θα δώσει 

σε σας ή σε κάποιον άλλο. Αλλά λέω το εξής και το λέµε: Εάν εκείνη επιλέξει ή εκείνος επιλέξει 

να δώσει σε κάποιον µε υψηλότερη τιµή το ίδιο έργο, θα πρέπει να απολογηθεί στο κοινό της και 

στους δηµότες της. Αλλά εσείς πρέπει να είστε εκεί να πείτε ότι έχω και µια άλλη προσφορά. 

Ζ.ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Βρήκα µία αισιοδοξία πάνω σας ότι 1/7/14 θα αρχίσει αυτό το σύστηµα. 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Να το πω ανάποδα;  

Ζ.ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ: Να µας το κάνετε λιανά, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι θα πάµε δύο χρόνια µετά, 

λόγω του γεγονότος ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί το ενιαίο σύστηµα δηµοπράτησης των 

έργων, να βάλει κανόνες διότι οι σηµερινοί κανόνες δηµοπράτησης των έργων δεν µπορούν να 
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απεικονιστούν µε ηλεκτρονικές προσφορές. Και αυτό το 1/7, όπως µας το τοποθετήσατε, είναι 

για µας ένα σηµαντικό χρονικό όριο, για το οποίο θα θέλαµε να δισπιστώσουµε την πηγή της 

αισιοδοξίας σας. 

Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Ίσως επειδή είµαι από τη φύση µου, είµαι Κερκυραίος, γι’ αυτό είµαι λίγο πιο 

αισιόδοξος εκεί, αλλά εγώ σας µετέφερα την κατάσταση που ισχύει σήµερα. Ο Νόµος προβλέπει 

1/7. Και αυτό που παλεύουµε όλοι µας, καλούµαστε από τη Βουλή των Ελλήνων να 

υλοποιήσουµε αυτά που έχει ψηφίσει η Βουλή. Εάν η Βουλή αξιολογήσει κάτι άλλο κάποια 

στιγµή, δεν θα το κρίνουµε εµείς.  

 Τώρα εσείς λέτε ότι κάποια είναι λιγότερο ώριµα. Με τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Έργων αυτό προσπαθούµε να κάνουµε. Να δούµε ποια είναι ώριµα και µ’ αυτά να ξεκινήσουµε. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστούµε θερµότατα. Χίλια ευχαριστώ. 

 Νοµίζω ότι ακούσαµε πάρα πολλά τώρα το πρωί. Λέω να κάνουµε ένα µικρό διάλειµµα, 

όχι πέραν του πενταλέπτου σας παρακαλώ, για να προλάβουµε να τελειώσουµε κάποια ώρα. Και 

δεν πρέπει να καθυστερήσουµε πάρα πολύ για να προλάβουµε για να κάνουµε και τη συζήτηση 

του Στρογγυλού Τραπεζιού. Ευχαριστώ πολύ. 

(Ακολουθεί διάλειµµα 5 λεπτών) 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Να τελειώσουµε το Α΄µέρος, µετά την παρεµβολή του κ.Γενικού 

Γραµµατέα. 

 Ο κ.Γιώργος Κάζος θα αναπτύξει τη «Ματιά των Μελετητών», που είναι Πρόεδρος του 

Συνδέσµου  Ελληνικών Γραφείων Μελετών. Ευχαριστώ. 

Γ.ΚΑΖΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσµου  Ελληνικών Γραφείων Μελετών): Καλησπέρα σας. 

Ευχαριστούµε πάρα πολύ για την πρόσκληση που µας κάνατε να παρευρεθούµε και να 

µιλήσουµε σ’ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ηµερίδα σας. Τώρα που σας βρίσκω ξεκούραστους 

ελπίζω να µην καταχραστώ. 

 Το νέο νοµοσχέδιο, λοιπόν, περί δηµοσίων συµβάσεων, πώς το βλέπουµε από τη σκοπιά 

των µελετητών. 

 Τι συµβαίνει σήµερα στο χώρο των µελετών; Νοµίζω πρέπει να το πούµε. Προφανώς ο 

χώρος, όπως και οι περισσότεροι στην Ελλάδα, διέρχεται µία κρίση. Ο κύκλος εργασιών έχει 

συρρικνωθεί. Αυτό, παρά το ότι έχει γίνει στους περισσότερους κλάδους στην Ελλάδα, 

ακούγεται λίγο παράλογο για τον συγκεκριµένο τοµέα. ∆ιότι, εφόσον η χώρα βρίσκεται σε µία 

αναπτυξιακή προσπάθεια, θεωρητικά θα έπρεπε ο κλάδος των µελετητών, που προετοιµάζει αυτή 

την αναπτυξιακή προσπάθεια, να έχει έντονη δραστηριότητα. ∆εν συµβαίνει αυτό. 
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 Οι ελεύθερες προσφορές, που έχουν µπει τα τελευταία δύο χρόνια στη ζωή µας, έχουν 

απαξιώσει το αντικείµενο της δραστηριότητάς µας. Κινδυνεύει να χαθεί τελείως, απαξιώνεται 

κάθε µέρα η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µε 

τα µεγάλα έργα. 

 Οι διαδικασίες που υπάρχουν, κυριολεκτικά πνίγουν οποιαδήποτε δραστηριότητά µας. 

Αναλώνεται άπειρος χρόνος στη διαδικασία. Η νοµοθεσία, είναι γνωστό, είναι δαιδαλώδης αλλά 

και ελλιπής. Θυµίζω την πολύ µεγάλη έλλειψη των προδιαγραφών. Παρά το ότι ο σήµερα ισχύων 

Νόµος προβλέπει τη θέσπιση προδιαγραφών, ακόµα δεν έχουν βγει καινούργιες προδιαγραφές. 

 Οι µεθοδεύσεις φυσικά δεν λείπουν και σ’ αυτό το χώρο. Υπάρχει µια πληθώρα 

µελετητών, δυσανάλογη µε την ελληνική πραγµατικότητα. 

 Η εξωστρέφεια, στην οποία θα µπορούσαµε πολλοί να ελπίζουµε, δυστυχώς είναι πάρα 

πολύ µικρή. Αντικειµενικά οι εταιρείες µας είναι µικρές.  

Και βέβαια, πάνω απ’ όλα το Κράτος αδρανεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία δύο 

χρόνια δεν έχει παραχθεί σχεδόν τίποτα νοµοθετικά σε σχέση µε το χώρο των µελετητών, µε το 

χώρο των µελετών. Και παρά το ότι τα προβλήµατα έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. 

 Έτσι, λοιπόν, πολύ απλά αισθανόµαστε ότι είµαστε σε κάποιο αδιέξοδο. 

 Εκεί, λοιπόν, εµφανίστηκε το νέο Νοµοσχέδιο περί δηµοσίων συµβάσεων. Κάποια 

χαρακτηριστικά για µας είναι ότι εµφανίστηκε ξαφνικά και εµφανίστηκε µέσω του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, το οποίο παραδοσιακά δεν είναι το Υπουργείο από το οποίο περιµέναµε ότι θα βγουν 

νοµοθετικές ρυθµίσεις για τον κλάδο µας. 

 Ενσωµατώνει τις Οδηγίες 17 και 18 του 2004, οι οποίες είναι ήδη ενσωµατωµένες στην 

ελληνική νοµοθεσία. Και οι Οδηγίες αυτές, έχετε ακούσει επανειληµµένα, ότι έχουν ήδη 

αντικατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Άρα, λοιπόν, εύλογη η απορία µας, γιατί εµφανίστηκε αυτό το Νοµοσχέδιο µ’ αυτό το 

περιεχόµενο. Η απάντηση είναι γνωστή και απλή. Είναι µία µνηµονιακή υποχρέωση. 

Προβλέπεται στο Ν.4046/2012. 

 Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι είναι εξ ορισµού κακό. ∆εν έχουµε αφοριστικές διαθέσεις 

για οτιδήποτε είναι µνηµονιακό. Προτιµούµε να δούµε την ουσία. Θα προτιµούσαµε φυσικά να 

είχε εκδοθεί σαν απάντηση στα προβλήµατα του κλάδου και γενικότερα των δηµοσίων έργων. 

Θα προτιµούσαµε επίσης να το είχαµε κάνει εµείς µόνοι µας σαν επιλογή και όχι σαν 

υποχρέωση. Να το είχαµε κάνει πολύ νωρίτερα. 

 Θα προτιµούσαµε να είχε προηγηθεί συνεργασία µε τους φορείς πριν εκδοθεί και φυσικά 

να ήταν περισσότερο προετοιµασµένο, µια και πάρα πολλά θέµατα παραπέµπονται στα 
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Προεδρικά ∆ιατάγµατα που θα ακολουθήσουν και σε Υπουργικές Αποφάσεις. Αφού δεν είναι 

τόσο λεπτοµερείς οι εξουσιοδοτήσεις, θα έπρεπε τουλάχιστον να ήταν κοντά, παρέα και αυτά τα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα για να έχουµε συνολική εικόνα για το οικοδόµηµα. 

 Παρά ταύτα, πιστεύουµε ότι µπορεί να διαδραµατίσει θετικότατο ρόλο στον ευρύτερο 

χώρο των δηµοσίων συµβάσεων. 

 Πρώτο θέµα που παρατηρούµε και που είναι ένας πάρα πολύ σωστός στόχος, είναι η 

ενοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας. Εµείς έχουµε ένα βασικό Νόµο µε τον οποίο 

δουλεύουµε, τον 3316, και ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα για τα Μητρώα. Όµως, παράλληλα, 

δυστυχώς, στον κλάδο µας µελέτες ανατίθενται και µε πάρα πολλές άλλες διατάξεις οι οποίες 

χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση, όχι υποχρεωτικά ανάλογα µε τις ανάγκες αλλά ανάλογα µε 

τις επιθυµίες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµα και τώρα που συζητάµε γι’ αυτό το 

Νοµοσχέδιο, στις 26/2/2014 δηµοσιεύτηκε ειδική απόφαση για το πώς θα κάνει τις δηµόσιες 

συµβάσεις το ΤΑΙΠΕ∆. Αυτή τη στιγµή, τελείως πρόσφατα, στην τελευταία γραµµή το βλέπετε. 

 ∆υστυχώς, στη χώρα µας έχουµε µία κακή λογική και συνήθη, δυστυχώς, πρακτική. Ενώ 

ο 3316 αναφέρει ρητά ότι εφαρµόζεται για όλες τις συµβάσεις µελετών και υπηρεσιών του 

∆ηµοσίου, πάρα πολλοί φορείς του ∆ηµοσίου ζητούν και πετυχαίνουν να εξαιρεθούν απ’ αυτές 

τις διατάξεις. Και µάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι το ζητούν κυρίως οι φορείς που 

δηµιουργεί το ∆ηµόσιο για να λειτουργήσει ακόµα καλύτερα. 

 Παράλληλα, το Κράτος συνεχώς εκδίδει και Νόµους µ’ αυτούς τους ωραίους τίτλους  

«∆ιαµόρφωση φιλικού περιβάλλοντος», «Επιτάχυνση διαδικασιών» κλπ. 

 Άρα, το Κράτος έχει αναγνωρίσει, αναγνωρίζει ότι ο Νόµος έχει προβλήµατα. Και πέραν 

αυτού, µην ξεχνάµε ότι, όταν το Κράτος σκέφτεται ότι πρέπει να κάνει κάτι που είναι πολύ 

σπουδαίο και γρήγορα, καταργεί τα πάντα και κάνει fast track.  

 Πιστεύουµε ότι, αν δεν αλλάξει αυτή η λογική και δεν πάψουµε να καταφεύγουµε στις 

εύκολες πρακτικές των ειδικών διατάξεων και εξαιρέσεων, οποιοδήποτε οικοδόµηµα θα 

απαξιωθεί πολύ γρήγορα. 

 Ένα µεγάλο θέµα, που έχει εµφανιστεί ιδιαίτερα έντονα στον κλάδο µας, ο κλάδος των 

εργολάβων το είχε περάσει πολύ έντονα κάποια άλλη περίοδο, είναι οι ασυνήθιστα χαµηλές 

προσφορές.  

 Αξίζει να πούµε µε ποιον τρόπο φτιάχτηκε ο Νόµος περί µελετών το 2005. Στην 

εισηγητική του έκθεση έλεγε ότι η ανάθεση της µελέτης στον προσφέροντα τη χαµηλότερη τιµή 

απαλλάσσει βεβαίως από την προσπάθεια αναζήτησης κριτηρίων ανάθεσης, διευκολύνει δηλαδή 

τη ζωή, αλλά δεν τίθεται υπό συζήτηση τότε, γιατί θα προκαλούσε πόλεµο επί των τιµών χωρίς 



  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριεών - Σ Α Τ Ε 59 

Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 6.3.2014: 
Νέο Νοµοθετικό & Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

έλεος, µε επικράτηση των κακών µελετητών εις βάρος των ποιοτικών και θα είχε καταστρεπτικές 

συνέπειες στην ποιότητα των µελετών. 

 Αυτό έλεγε ο 3316. Έτσι δηµιουργήθηκε ο Νόµος περί µελετών. Μπήκε στη ζωή µας ο 

Ν.3919 µε την απελευθέρωση των επαγγελµάτων, όπου αυτή η βασική αρχή πήγε περίπατο. Και 

έτσι σήµερα έχει ήδη ξεσπάσει πόλεµος επί των τιµών χωρίς έλεος, ο οποίος πόλεµος φυσικά 

έχει και τεράστιο αντίκτυπο στα έργα, αφού τα έργα πρώτα µελετώνται και µετά 

κατασκευάζονται.  

 Στο νέο Νοµοσχέδιο υπάρχει σχετική πρόβλεψη, στο άρθρο 32, για τη δικαιολόγηση των 

ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών. Αυτή είναι µία διάταξη που υπήρχε και στις Οδηγίες 17 και 

18, που µε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα της χώρας µας είχαν ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία, αλλά 

δεν γινόταν χρήση. 

 Η αλήθεια είναι ότι έχουµε δύο-τρεις περιπτώσεις που έγινε µία απόπειρα να 

δικαιολογηθούν, γιατί ήταν εξωφρενικές οι εκπτώσεις που δόθηκαν. Και κάποιες Υπηρεσίες 

είπαν ότι, µε βάση τις διατάξεις αυτές των Π.∆. 59 και 60 του ’07, καλούνται να δικαιολογήσουν 

τις υπερβολικά χαµηλές προσφορές τους αυτοί που τις υπέβαλαν. 

 Το εντυπωσιακό είναι ότι όλες κρίθηκαν απολύτως λογικές, απολύτως αιτιολογηµένες. 

Έκπτωση 90%, οι Υπηρεσίες έκριναν ότι είναι απολύτως αιτιολογηµένη. 

 Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι η σωστή εξειδίκευση αυτού του άρθρου µε Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ή µε ακόµα καλύτερες αναφορές στο συγκεκριµένο Νόµο µπορεί να προσφέρει µέγιστη 

υπηρεσία και στο Κράτος, γιατί εκεί καταλήγουν οι συνέπειες, αλλά και στον κλάδο µας. 

 Αξίζει να πούµε µια αρχή µε βάση την οποία δηµιουργήθηκαν οι νέες Οδηγίες που 

αναφέρθηκα. ∆ιαβάσαµε τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή κ.Ταραµπέλα, ο οποίος παρουσίασε το 

θέµα, και βάζει τα εξής στοιχεία: Οι νέοι κανόνες στέλνουν ένα ισχυρό µήνυµα στους πολίτες, οι 

οποίοι έχουν το δικαίωµα να δουν τα δηµόσια χρήµατα να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά. 

∆ηλαδή πιστεύει ότι δεν αρκεί απλά, ο Ευρωπαίος πολίτης που πληρώνει χρήµατα, να δει ότι 

κάπου χρησιµοποιούνται αλλά πρέπει να δει και ότι πιάνουν τόπο. 

 Το δεύτερο στοιχείο µεταξύ αυτών που είπε, είναι ότι τα νέα κριτήρια –είναι πολύ 

χαρακτηριστική η έκφραση- τα νέα κριτήρια θα θέσουν τέρµα στη δικτατορία της χαµηλότερης 

τιµής και θα κάνουν πάλι κεντρικό θέµα την ποιότητα.  

 Είναι από τα σκεπτικά της νέας Οδηγίας. Τώρα, θα µου πείτε µπορεί αντίστοιχα σκεπτικά 

πάρα πολύ καλά να υπήρχαν και στις παλιές. Πάντως, οι άνθρωποι αυτοί είδαν ότι οι παλιές 

Οδηγίες, αυτές που τώρα ξαναενσωµατώνουµε, µάλλον δεν θεωρούσαν ότι τις έχουν αυτές τις 

βασικές αρχές και γι’ αυτό το λόγο τις εισάγουν µε τις νέες Οδηγίες. 
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 Ένα τρίτο πολύ µεγάλο θέµα, που αφορά όλους τους κλάδους αλλά και εµάς, είναι τα 

Επαγγελµατικά Μητρώα. Στη χώρα µας σήµερα, µε την κατάσταση των Μητρώων, έχει 

δηµιουργηθεί ένας πληθωρισµός µελετητών, οι οποίοι είναι δυσανάλογα πολλοί σε σχέση µε το 

αντικείµενο που υπάρχει, πράγµα που σηµαίνει πολύ απλά ότι είτε δεν είναι η κύρια 

δραστηριότητά τους, είτε είναι εικονική, είτε…είτε…είτε. 

 Αυτά όλα τα πράγµατα συγκεντρώνονται στην έννοια του µελετητικού πτυχίου, το οποίο 

χορηγεί η ∆ιεύθυνση ∆15 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. 

 Αυτά λοιπόν τα Μητρώα δεν καλύπτουν σήµερα τις απαιτήσεις για ένα ρεαλιστικό και 

υγιές σύστηµα που να έχει και αναπτυξιακή προοπτική. Σίγουρα απαιτείται η δηµιουργία νέου 

τύπου πιστοποίησης, όχι κατ’ ανάγκη µελετητικό πτυχίο. Πάντως, χρειάζεται ένας τρόπος 

πιστοποίησης. Το νέο Νοµοσχέδιο θέτει τις βάσεις προς τούτο, στο άρθρο 63 χαρακτηριστικά, 

αλλά είναι καθοριστικό να γίνει άµεσα η προετοιµασία του νέου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, του 

νέου σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος. Είναι πολύ λεπτό θέµα. ∆εν θα είναι καθόλου εύκολο. 

Θέλει πολύ δουλειά. 

 Κάποια πρακτικά σχόλια, που έχουµε για το νέο Νοµοσχέδιο. ∆εν είδαµε εισηγητική 

έκθεση. Αυτό γενικά µας δυσκόλεψε να καταλάβουµε και ίσως και ακόµα να µην έχουµε 

καταλάβει απόλυτα όλο το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από τη δηµιουργία αυτού του 

Νοµοσχεδίου. 

 Η δοµή του Νοµοσχεδίου είναι περίπλοκη.  Και δεν το λέω µόνο γιατί κουραστήκαµε να 

το καταλάβουµε, σε όσο βαθµό το καταλάβαµε. Ένα το κρατούµενο. Απλά, η περιπλοκότητα 

δηµιουργεί και συνθήκες να υπάρξουν αντικρουόµενες διατυπώσεις και πολλά άλλα παρόµοια 

θέµατα. 

 Μας ανησυχεί πολύ η λειτουργικότητα του νέου Νόµου και εστιαζόµαστε στο άρθρο 195 

που αναφέρει τις καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις. Έχουµε µεγάλη αγωνία µη τυχόν, 

θέτοντας χρονικά όρια για την εφαρµογή του Νόµου και για την εµφάνιση των Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων, µήπως περάσει αυτός ο χρόνος, έχουν καταργηθεί οι αντίστοιχες διατάξεις που 

ισχύουν σήµερα και βρεθούµε στο κενό. Αυτό θα είναι ολέθριο. Θα νεκρώσει η αγορά. Θέλει 

πάρα πολύ µεγάλη προσοχή. 

 Και βέβαια πιστεύουµε ότι η ενσωµάτωση των νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι αναπόφευκτη και σίγουρα θα ήταν καλό να γίνει τώρα. Γιατί, έτσι όπως εξελίσσονται τα 

πράγµατα, αυτό το Νοµοσχέδιο θα τεθεί σε εφαρµογή θα έλεγα ίσως σε ένα χρόνο από σήµερα. 

Μα, ήδη θα έχει κυλήσει ο µισός χρόνος από την υποχρέωση που έχουµε να ενσωµατώσουµε τις 

νέες Οδηγίες στη χώρα µας. 
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 Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι όλα αυτά θέλουν σκέψη και πολύ καλύτερη µεθόδευση και 

ενδεχοµένως µας πιέζουν άλλοι παράγοντες. Αυτά θα τα σταθµίσει η Πολιτεία. Εµάς η άποψή 

µας είναι ότι χρειάζεται περισσότερη σκέψη και καλύτερη µεθόδευση για την εφαρµογή αυτού 

του Νοµοσχεδίου. 

 Συµπερασµατικά, το νέο Νοµοσχέδιο περί δηµοσίων συµβάσεων δίνει κατά τη γνώµη µας 

την ευκαιρία για τη δόµηση ενός νέου συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων. Αρκεί όµως, 

πρώτον, να ενσωµατώσει το γράµµα και το πνεύµα των νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Να αντιµετωπίσει τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, εντός των ορίων που θέτουν οι Οδηγίες. Σ’ αυτό 

θα ήθελα να τονίσω ότι πραγµατικά η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες. Γιατί είµαστε ιδιαίτερη χώρα; 

Όχι τόσο γενικό. Πραγµατικά, η έννοια µεγάλο και µικρό είναι πολύ διαφορετική έννοια στην 

Ευρώπη απ’ ό,τι είναι στην Ελλάδα. Όταν λέµε ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές, που 

αναφερθήκαµε προηγουµένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχαν συνηθίσει ότι σε κάποιο 

διαγωνισµό δίδονται εκπτώσεις της τάξεως του 8 έως 10%, ανησυχήσανε διότι αυτή η έκπτωση 

πήγε στο 12 µε 15%. ∆ηλαδή καµία σχέση µε τη δική µας κατάσταση. 

 Πρέπει να λάβουµε, λοιπόν, υπόψη αυτές τις καλώς νοούµενες ιδιαιτερότητες για να µη 

συµπαρασυρθούµε από ισοπεδωτικές διατάξεις που θα έχουν πρόβληµα εφαρµογής στη χώρα 

µας.  

 Φυσικά, να δροµολογηθούν έγκαιρα, αλλά και θαρραλέα θα ‘λεγα, τα απαιτούµενα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα και οι Υπουργικές Αποφάσεις. Και βέβαια, να τύχει καθολικής 

εφαρµογής ο Νόµος, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ειδικές διατάξεις. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα το 

λέει ο Νόµος, όπως το λέγανε και οι προηγούµενοι. Είναι πολύ σηµαντικό να γίνει συνείδηση 

στην ελληνική Πολιτεία. 

 Στον δικό µας τοµέα των µελετών φυσικά ζητάµε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, που 

αφορούν τις υπηρεσίες µελετών, να δοµηθούν µε ενιαία λογική που να εντάσσεται στο συνολικό 

σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων. Κάπου έχουν αφεθεί λίγο ελεύθερα, ότι ενδεχοµένως να 

είναι και αντικείµενο του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρέα µε κάθε είδους υπηρεσίες, από 

καθαριότητας µέχρι οποιαδήποτε άλλη. 

 Εµείς ζητάµε να είναι µέσα στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων η µελέτη σαν µία 

ιδιαίτερη υπηρεσία, να έχει το δικό της Προεδρικό ∆ιάταγµα που να ρυθµίζει στοχευµένα τα 

θέµατα. 

 Να δοθεί έµφαση στην ποιότητα του προϊόντος και όχι στην τελική τιµή. Κάποτε 

επιτέλους αυτό πρέπει να επικρατήσει στη χώρα µας. 
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 Να δοµηθεί σωστά το σύστηµα των επαγγελµατικών καταλόγων. Και αυτό είναι ένα πολύ 

µεγάλο θέµα, πάρα πολύ µεγάλο θέµα. 

 Και βέβαια ζητάµε πάντοτε να δοθεί το πρέπον βάρος στις µελέτες, µια και όλα ξεκινούν 

από τη µελέτη. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστούµε πολύ τον κ.Κάζο. 

 Παρακαλώ την κα Τσαλίκη, την Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων και Θεµάτων 

ΕΟΚ της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΥΜΕ∆Ι να παρουσιάσει το «Ιστορικό 

έκδοσης και ανασκόπησης των σηµαντικοτέρων αλλαγών των νέων Οδηγιών, γενικές αρχές και 

επιδιωκόµενοι στόχοι». 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ την κα Τσαλίκη που ήρθε. 

Τ.ΤΣΑΛΙΚΗ (Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων και Θεµάτων ΕΟΚ της Γ.Γ.∆.Ε. του 

ΥΠΥΜΕ∆Ι): Ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε. Πραγµατικά, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία 

που κατάφερε να συγκεντρώσει όλους τους παράγοντες που ενδιαφέρονται για την παραγωγή 

έργων και µελετών και για τις τόσο σηµαντικές συµβάσεις σ’ αυτούς τους τοµείς.  

 Η δική µου παρέµβαση θα αφορά κατά κύριο λόγο το αντικείµενο της δουλειάς µας στο 

Υπουργείο, που είναι να βρούµε, ως δέκτης των ευρωπαϊκών νοµοθεσιών και πολιτικών, όσον 

αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις αλλά και γενικότερα τα θέµατα τα ευρωπαϊκά που αφορούν στο 

αντικείµενο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, αλλά και ως δέκτης, στο βαθµό που 

βέβαια µπορούµε να επηρεάζουµε µε βάση την ελληνική πραγµατικότητα τα τεκταινόµενα στις 

Βρυξέλλες και στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που λαµβάνονται εκεί. 

 Αυτή τη στιγµή έχουµε µία πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. 15 Ιανουαρίου ψηφίστηκαν από 

το Ευρωκοινοβούλιο οι τρεις νέες Οδηγίες, οι οποίες αφορούν τις συµβάσεις έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών, αναθεώρηση της λεγόµενης κλασσικής Οδηγίας που αφορά το καθαρόαιµο 

∆ηµόσιο, τον καθαρό ∆ηµόσιο Τοµέα, της Οδηγίας των εξαιρουµένων τοµέων αλλά και µια 

τελείως καινούργια Οδηγία που είναι η Οδηγία για τις παραχωρήσεις. 

 Η Οδηγία για τις παραχωρήσεις αφορά κατά κύριο λόγο παραχώρηση υπηρεσιών, γιατί η 

Οδηγία 2004/18 όριζε σε ένα βαθµό των παραχωρήσεων των έργων. 

 Γιατί είναι τόσο σηµαντικές οι δηµόσιες συµβάσεις για την Ευρώπη; 

 Έχει υπολογιστεί ότι οι ∆ηµόσιες Αρχές δαπανούν, όπως βλέπετε, το 18% του ΑΕΠ, που 

είναι δύο τρις ευρώ το χρόνο σε δηµόσιες συµβάσεις. Άρα, είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ 

τον Ευρωπαίο φορολογούµενο. 
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 Ήδη από το 1971 ξεκίνησαν οι απόπειρες θεσµοθέτησης αυτού του πλαισίου και η 

τελευταία 10ετής ως σήµερα νοµοθεσία που ίσχυε, ήταν οι δύο Οδηγίες 2004/ 17 και 2004/18. 

Ήδη από το 2011 ξεκίνησε η αναθεώρησή τους. 

 Ουσιαστικά, γενικά οι Οδηγίες για τις συµβάσεις στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι οι 

οικονοµικοί φορείς, δηλαδή οι προµηθευτές, οι εργολάβοι, οι εργολήπτες, οι µελετητές, όλοι 

αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες, έργα και προµήθειες στο ∆ηµόσιο, θα µπορούν να δράσουν σε 

ένα πλαίσιο ελευθερίας και ανταγωνισµού. Και ιδίως οι ευρωπαϊκές Οδηγίες προσπαθούν να 

διασφαλίσουν τον ανταγωνισµό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν και τα 

λεγόµενα όρια. ∆ηλαδή είναι συµβάσεις από ένα χρηµατικό όριο και πάνω. 

 Η αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις τέθηκε µέσα σε ένα πλαίσιο, 

το οποίο ήταν η πράξη για την ενιαία αγορά του Απριλίου του 2011 και ήταν µία από τις 12 

δράσεις προτεραιότητας. Γιατί πάντα η Ευρώπη δηµιουργεί στρατηγικές και τις εξυπηρετεί µε 

διάφορες δράσεις. Μία από τις δράσεις αυτές ήταν να αλλάξουν οι δηµόσιες συµβάσεις. 

 Θεωρήθηκε ότι οι Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 είχαν φτάσει στο όριό τους και ότι θα 

έπρεπε να απλοποιηθούν και να βοηθήσουν ακόµα περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις να 

έχουν πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις και στις δουλειές που προκύπτουν από αυτές. 

 Βέβαια, τώρα, αν όντως επετεύχθη ο στόχος αυτός της απλοποίησης, είναι κάτι που µένει 

να αποδειχθεί. 

 Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι του εκσυγχρονισµού; 

 Ήταν να απλοποιηθούν καταρχάς κανόνες και διαδικασίες.  

 Εποµένως, µε ποιον τρόπο θα επιτυγχάνετο αυτό; Με τη δυνατότητα να κάνουν 

περισσότερες διαπραγµατεύσεις οι αναθέτουσες Αρχές. Με το να χρησιµοποιούν τα ηλεκτρονικά 

µέσα και µε το να κοπεί δραστικά το διοικητικό κόστος για τους αναδόχους, το οποίο 

περιλαµβάνει και τα πιστοποιητικά που είναι πολλές φορές απαραίτητα. Γι’ αυτό και υπάρχει η 

θεσµοθέτηση του ενιαίου εγγράφου, το οποίο ουσιαστικά θα εµπεριέχει όλα τα πιστοποιητικά 

που ζητούνται. 

 Είναι το άλλο που είπαµε, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες έχουν ελάφρυνση του διοικητικού κόστους και επιτρέπει τον διαχωρισµό των συµβάσεων 

σε µικρότερα τµήµατα, ώστε να µην είναι προσβάσιµες µόνο από πάρα πολύ µεγάλες 

επιχειρήσεις, γιατί πολλές φορές στην Ευρώπη έχουµε το αντίθετο από εδώ, δηλαδή το αντίθετο 

του κατακερµατισµού που έχουµε στον ελληνικό χώρο, τις πολύ µεγάλες πολυεθνικές που έχουν 

προνοµιακή πρόσβαση στις δηµόσιες προµήθειες. 
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 Όµως, τα κριτήρια, που βάζουν οι καινούργιες Οδηγίες, είναι πιο εξελιγµένα, αν θέλετε. 

Εκτός δηλαδή απ’ αυτό που ξέρουµε, από τη χαµηλότερη τιµή και την πλέον συµφέρουσα 

προσφορά, έχει δυνατότητα η αναθέτουσα Αρχή να βάλει και άλλα κριτήρια, όπως το κόστος της 

διάρκειας ζωής του προϊόντος, από πού παρήχθη το προϊόν, αν υπήρχαν άνθρωποι µε αναπηρίες 

που τυχόν συµµετείχαν στην παραγωγή του προϊόντος, αν χρησιµοποιήθηκαν πράσινες 

πρακτικές σ’ αυτό και γενικά προσπαθεί, µέσα από τα χρήµατα που δίνονται από τις δηµόσιες 

συµβάσεις, να κάνει και µία πολιτική στήριξης κάποιων ευπαθών οµάδων αλλά και του 

περιβάλλοντος. 

 Και εκεί νοµίζω έχει τονιστεί από προηγούµενο οµιλητή ότι ίσως µπαίνουν και κριτήρια 

υποκειµενικότητας της αναθέτουσας Αρχής στο πώς θα θέσει αυτά ακριβώς τα κριτήρια και πώς 

θα κάνει βαθµολόγηση πάνω σ’ αυτά. 

 Και τελευταίο είναι η προσπάθεια που γίνεται µέσα από τις νέες Οδηγίες, να πατάξει σε 

όποιο βαθµό µπορεί τη διαφθορά και την ευνοιοκρατία µέσα από τις οικονοµικές διαδικασίες 

που ακολουθούνται. 

 Τέλος, είχε µία πρόβλεψη η οποία πιστεύω ότι ελήφθη υπόψη στην ίδρυση της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ και λέει, έχει µία πολύ αυστηρή πρόβλεψη, δηλαδή τι πρόβλεψη, ήταν τρεις σελίδες 

κείµενο και έλεγε ότι το κράτος µέλος πρέπει να έχει µία Αρχή, έναν Οργανισµό που θα ελέγχει 

κατά πόσο αυτοί οι κανόνες τηρούνται σωστά σε κάθε στάδιο της σύµβασης. 

 Όµως, αυτή η διάταξη βρήκε σφοδρή αντίδραση και στην Επιτροπή και στο 

Ευρωκοινοβούλιο και τελικά πέρασε πολύ πιο χαλαρά και πιο, αν θέλετε, ανώδυνα. Απλώς, 

µπήκε µία διατύπωση ότι καλό θα ήταν να υπήρχε κάποια Αρχή και στο βάθος χρόνου τα κράτη 

µέλη υποχρεούνται να δίνουν στοιχεία για το τι γίνεται και ποσοτικά και ποιοτικά µε τις 

δηµόσιες συµβάσεις. 

 Όπως καταλαβαίνετε, δίνουµε σ’ αυτό το σηµείο το περίγραµµα και το πνεύµα. Είναι 

κείµενα τεράστια, της τάξεως των 300 σελίδων το καθένα, και νοµίζω ότι θα είναι αντικείµενο 

ενός ξεχωριστού Συνεδρίου. Όµως, έχει σηµασία ότι υπάρχουν. Τον Μάρτιο θα εκδοθούν. Και 

έχουµε δύο χρόνια να τις ενσωµατώσουµε. Αυτή είναι η καταληκτική προθεσµία για τα κράτη 

µέλη. 

 Ήδη, αυτή τη στιγµή στις Βρυξέλλες κάθε µήνα γίνονται θεµατικά φόρουµ για τα κράτη 

µέλη, για το πώς πρέπει να ενσωµατωθούν και για τη διευκρίνιση κάποιων εννοιών οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται µέσα στα νοµικά κείµενα. 
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 Εποµένως, µέχρι και τον Σεπτέµβριο, που θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι συναντήσεις 

και θα έχουµε όλα τα πορίσµατα, θα είναι το διάστηµα που µπορούµε να πούµε ότι θα έχουµε 

ένα πλήρες θεσµικό πλαίσιο, όσον αφορά αυτές τις τρεις Οδηγίες. 

 Ένα µεγάλο κοµµάτι των Οδηγιών, είναι το δεύτερο κοµµάτι της εισήγησής µου, που 

αφορά την ηλεκτρονικοποίηση των δηµοσίων συµβάσεων. Γιατί ηλεκτρονικές δηµόσιες 

συµβάσεις; Γιατί αυτές θα δηµιουργήσουν οικονοµίες κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπολογίζουµε ότι, αν είχαµε πλήρως ηλεκτρονικοποιηµένη διαδικασία 

δηµοσίων συµβάσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαµε οικονοµία 100 δις ευρώ ανά 

έτος για την ηλεκτρονική δηµοπράτηση συν 2,3 δις ευρώ για την ηλεκτρονική τιµολόγηση. 

 Όµως, αυτό που λέµε είναι ότι οι ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, που είναι η χρήση 

των επικοινωνιών και της συναλλαγής µε τους Οργανισµούς του ∆ηµοσίου Τοµέα κατά την 

αγορά προµηθειών, υπηρεσιών και δηµοπράτησης δηµοσίων έργων, από την ανακοίνωση µέχρι 

την πληρωµή, προσέξτε το, βάζει από τη στιγµή που θα βγει στη δηµοσιότητα αλλά και σε όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης µέχρι την πληρωµή. 

 Αυτός είναι ο πλήρης ορισµός των ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων. 

 Παρόλα αυτά, δεν αφορούν ένα έργο πληροφορικής.  ∆εν είναι µία απλή πλατφόρµα. ∆εν 

είναι ένα απλό σύστηµα.  

 Το νόηµα της εισαγωγής αυτής της πολιτικής είναι να γίνει αφορµή για έναν 

επανασχεδιασµό του ∆ηµοσίου Τοµέα συνολικά και της συνολικής του απόδοσης µε βάση αυτή 

την αλλαγή στις διαδικασίες από έντυπες σε ηλεκτρονικές. Γιατί τότε θα γίνει και η 

διαφοροποίηση του θεσµικού πλαισίου, πολλά πράγµατα θα αλλάξουν, αλλά και ο τρόπος 

λειτουργίας των ∆ηµοσίων Οργανισµών θα προσαρµοστεί σ’ αυτή τη λογική. 

 Στην πραγµατικότητα δεν έχουµε λόγο να είµαστε πάρα πολύ στεναχωρηµένοι γιατί δεν 

είναι και τόσο διαδεδοµένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι από 5 έως 10%. Παρόλα αυτά, έχει 

µπει όµως ένας πολύ ισχυρός και φιλόδοξος στόχος µέσα από τις νέες Οδηγίες. 

 Αυτές τις Οδηγίες τις επικουρούν διάφορα εργαλεία, όχι τόσο νοµικά, αλλά πολιτικά και 

διοικητικά, όπως είναι η ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης, το πρόγραµµα δράσης για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µέρος της οποίας είναι οι δηµόσιες συµβάσεις, και το θέµα της 

ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς. 

 Τον Ιούνιο του ’12 είχαµε αυτή την κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη της 

Ευρώπης. Είναι 266 Οργανισµοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονική 

δηµοπράτηση, εκ των οποίων 161 προσφέρουν τη λεγόµενη ηλεκτρονική υποβολή σε 22 κράτη 

µέλη. 
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 Η παραδοχή για τις ηλεκτρονικές δηµοπρατήσεις στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει 

τουλάχιστον να φτάνουν από την ενηµέρωση, από τη δυνατότητα δηλαδή να δει κανείς 

ηλεκτρονικά την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και να πάρει τα κείµενα της πρόσκλησης 

ηλεκτρονικά και µέχρι το σηµείο να υποβάλλει προσφορά. Τότε είναι το µίνιµουµ της 

ηλεκτρονικής δηµοπράτησης. Μετά, βέβαια, ακολουθεί η αξιολόγηση, η συµβασιοποίηση και 

τέλος η εκτέλεση της σύµβασης. 

 Βλέπουµε ότι τα κράτη µέλη δεν έχουν απαραίτητα µία πλατφόρµα, όπως έχουµε εµείς 

όταν επιχειρούµε να κάνουµε µία πλατφόρµα. Αυτό δεν είναι καλό ή κακό. Είναι κάτι που 

αποτελεί µία πολιτική απόφαση ή µία τεχνική απόφαση. Όµως, παρόλα αυτά, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις και πρέπει να το πούµε και υπάρχουν ακόµα και ιδιωτικές πλατφόρµες. Ας 

πούµε στην Πορτογαλία υπάρχουν οκτώ πλατφόρµες, µέσα από τις οποίες µπορεί ένας 

Οργανισµός να κάνει δηµόσιες προµήθειες, οι οποίες πληρώνονται µε µία µικρή συνεισφορά της 

αναθέτουσας Αρχής. 

 Βέβαια, όλοι είναι υποχρεωµένοι να δίνουν µετά data στην κρατική πλατφόρµα, αυτό που 

έχουµε εµείς, το λεγόµενο ΚΗΜ∆Σ κατ’ αναλογία. ∆ηλαδή, το κράτος έχει όλα τα στοιχεία τα 

οποία περιέχουν οι πλατφόρµες. 

(Μιλάει σε διαφάνεια) 

 Σ’ αυτό το χάρτη έχουµε το πώς ανακοινώνονται. Ουσιαστικά είναι κάποια κράτη µέλη 

που έχουν υποχρεωτική την ηλεκτρονική ανακοίνωση, που είναι µε το κίτρινο Π. Είναι άλλα µε 

το µωβ, που έχουν one stop portal, δηλαδή από ένα σηµείο φεύγουν όλες οι ανακοινώσεις. Και 

κάποια άλλα που έχουν τις µη υποχρεωτικές σελίδες και βεβαίως είναι αυτά που σχεδιάζονται, 

που είµαστε εµείς µε το αστεράκι. Τώρα πλέον υπάρχει αυτή η πλατφόρµα. 

 Αυτό που θέλουν οι ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις είναι να είναι 

κανόνας και όχι εξαίρεση. Και όσον αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέχρι τα µέσα του 

2016 έχει δεσµευτεί ότι θα κάνει όλες τις διαδικασίες της ηλεκτρονικά. 

 Η σταδιακή µετάβαση για τις κρατικές αναθέτουσες Αρχές, η τελική µάλλον ηµεροµηνία 

είναι 54 µήνες µετά τη θέση σε ισχύ των Οδηγιών, δηλαδή 24 συν 30 µήνες. 

 Έχουµε εδώ κάποιες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τις 

ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις. Και είναι αυτό που λέγαµε, ότι οι ηλεκτρονικές δηµόσιες 

συµβάσεις από την αρχή µέχρι το τέλος θα είναι η αφορµή για τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Αυτή είναι µία ανακοίνωση, είναι δηλαδή µια διακήρυξη ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τους στόχους πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει τα επόµενα χρόνια. Και βγήκε 

πέρσι το καλοκαίρι, 26/6/2013. 
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 Επιπλέον και για να δείξει πόσο πολύ ενδιαφέρεται γι’ αυτό το θέµα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δροµολόγησε πολύ γρήγορα την Οδηγία για την ηλεκτρονική τιµολόγηση στις δηµόσιες 

συµβάσεις. Και αναµένεται να ψηφιστεί, όπως είπε και ο κ.Κοµνηνός, έχει περάσει στην 

ελληνική Προεδρία, η οποία και αυτή το έτρεξε πολύ γρήγορα και τώρα θα ψηφιστεί περίπου τον 

Απρίλιο. ∆ηλαδή πριν να κλείσει το Ευρωκοινοβούλιο, υπολογίζεται να έχει ψηφιστεί η Οδηγία 

για την ηλεκτρονική τιµολόγηση. 

 Η ηλεκτρονική τιµολόγηση µπορεί να υπάρχει σε διάφορα κράτη µέλη αλλά αυτό που 

θέλει είναι να υπάρξει µία διαλειτουργική πλατφόρµα, η οποία θα είναι δεκτή και θα µπορεί να 

γίνουν πληρωµές σε όλα τα κράτη µέλη που έχουν δηµόσιες συµβάσεις. 

 Εδώ έχουµε µία σχηµατική παράσταση το ποιες είναι οι διαδικασίες για τις ανοιχτές 

διαδικασίες όσον αφορά τις αναθέτουσες Αρχές και τους οικονοµικούς φορείς, δηλαδή τους 

αναδόχους. Ποια είναι τα στάδια για να υπάρξει η ηλεκτρονική δηµόσια σύµβαση µέχρι και τη 

συµβασιοποίηση, µέχρι την ανάθεση. 

 Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µία µικρή παρένθεση και να δώσω µία απάντηση 

στον κ.Καλέργη για το θέµα, νοµίζω θα είναι µία απαραίτητη διευκρίνιση, για το θέµα που 

είπαµε για τις µελέτες, για να µη διαιωνίζεται. Τουλάχιστον όπως το αντιλαµβάνοµαι, είναι το 

εξής: Οι Οδηγίες έχουν τέσσερις διαδικασίες. Αυτές που ήταν πριν, και αυτές είναι και τώρα. 

∆ηλαδή είναι η ανοιχτή διαδικασία, η κλειστή, η διαδικασία διαπραγµάτευσης και ο 

ανταγωνιστικός διάλογος.  

 Βέβαια στην Ελλάδα αυτές τις διαδικασίες, ειδικά του ανταγωνιστικού διαλόγου, δεν τις 

έχουµε πάρα πολύ χρησιµοποιήσει, ούτε και τις συµφωνίες πλαίσιο που είναι εργαλεία που 

πραγµατικά θα µπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση και στην ποιότητα και στην αποφυγή των 

βαρών, τόσο για τους αναθέτοντες, όσο και για τους αναδόχους. 

 Και τέλος, υπάρχει το λεγόµενο δυναµικό σύστηµα αγοράς, το οποίο είναι αποκλειστικά 

ηλεκτρονικό. Και είναι οι λεγόµενοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί. Είναι τα “e-auction”. 

Συγγνώµη τώρα που χρησιµοποιώ τα Αγγλικά, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Και νοµίζω ότι εκεί 

είναι που αναφέρεται ότι δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή τη συγκεκριµένη διαδικασία 

του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, που είναι να χτυπάµε ουσιαστικά τιµές για τις µελέτες. Γιατί 

κανονικά οι µελέτες θα είναι µε το σύστηµα της συµφερότερης τιµής, είτε της χαµηλότερης 

τιµής. 

 Αυτό έχω να καταθέσω και το θέτω προς συζήτηση, για να µπορούµε να προχωράµε 

παραπέρα. 
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 Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, πάρα πολύ γρήγορα, πολύ λίγο, δύο λόγια, για το ζήτηµα 

του ΕΣΗ∆ΗΣ, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε, όπως είπε και ο κ.Κοµνηνός, ως ΕΣΗ∆Π. ∆ηλαδή 

η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου το 2006 είχε κάνει ένα σύστηµα το οποίο εξυπηρετούσε τις 

διαδικασίες προµηθειών. Και είναι εδώ ο αγαπητός συνάδελφος ο κ.Φρατζέσκος, να µας το πει. 

Και πράγµατι, σ’ αυτό βασίστηκε το ΕΣΗ∆Π.  

 Τώρα στη λειτουργία του το σύστηµα επεκτάθηκε, έγινε ΕΣΗ∆ΗΣ και τώρα είµαστε σε 

συνεργασία για να µπορέσουµε να ενσωµατώσουµε τις διαδικασίες µελετών και συναφών 

υπηρεσιών κατά τον 3316 αλλά και τις διαδικασίες των δηµοσίων έργων. 

 Βέβαια, το σύστηµα µιλάει για υπηρεσίες και καλύπτει τους δυο βασικούς τρόπους που 

είναι η χαµηλότερη τιµή και η συµφερότερη προσφορά. Και έχει µέσα και τη δυνατότητα 

ενστάσεων κλπ. Όλα αυτά νοµίζω ότι τα καλύπτει. Αλλά ο στόχος µας είναι τώρα να βάλουµε 

τόσο τους όρους, όσο και τα προβλεπόµενα από τους νόµους που έχουµε και τις εγκυκλίους, 

τουλάχιστον αυτά που ξέρουµε αυτή τη στιγµή. Ήδη αυτό έπρεπε να είχε γίνει για τις µελέτες 

γιατί ως υπηρεσίες αυτή τη στιγµή οι µελέτες υπόκεινται στην υποχρέωση πάνω από 60.000 

ευρώ να χρησιµοποιούν, µάλλον οι αναθέτουσες Αρχές να χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ για τις 

µελέτες τους.  

 Τώρα είµαστε σε ένα υβριδικό στάδιο και πιστεύω πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον 

όσον αφορά για να κλείσουµε και τις µελέτες και τα έργα, ότι αν δουλέψουµε πολύ εντατικά 

µαζί, γιατί από τη µεριά µας και εσωτερικά, µέσα στο Υπουργείο έχουν γίνει δύο οµάδες 

καταγραφής λειτουργικών απαιτήσεων, µία για τις µελέτες και µία για τα έργα, που έχουν 

καταγράψει αυτού του είδους τις ανάγκες και νοµίζω ότι µπορούµε πλέον να τις υλοποιήσουµε 

µέσα στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Και σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι ο επόµενος στόχος των επόµενων δύο 

µηνών. 

 Τέλος, θα ήθελα να σας ενηµερώσω και πραγµατικά πιστεύω ότι είναι µία πολύ θετική 

εξέλιξη, ότι µετά από πρόσκλησή µας έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώσει, κάτω από 

την αιγίδα της ελληνικής Προεδρίας, το 3ο Συνέδριο που αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις. Το 

ονοµάζει «Έξυπνες ∆ηµόσιες Συµβάσεις» και θα αφορά την αποδοτική διαχείριση µέσω της 

ηλεκτρονικής συνδηµοπράτησης. Θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2014 και είναι το ΥΠΥΜΕ∆Ι, το 

Υπουργείο το δικό µας, σε συνεργασία βέβαια και µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ‘ρθουν 

εµπειρογνώµονες απ’ όλη την Ευρώπη να εξετάσουν την πορεία υλοποίησης εφαρµογής των 

νέων Οδηγιών µέχρι σήµερα. 
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 Σε λίγες µέρες θα ανοίξει η ηλεκτρονική ιστοσελίδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

υποβολή συµµετοχών και βέβαια σας προσκαλούµε να υποβάλλετε τη συµµετοχή σας και να 

παρευρεθείτε. Πιστεύουµε ότι θα αξίζει να δει κανείς ζωντανά την ευρωπαϊκή εµπειρία. 

 Έξυπνες ∆ηµόσιες Συµβάσεις σηµαίνει διαφανείς διαδικασίες, χαµηλό επίπεδο 

διαφθοράς, υψηλό επαγγελµατισµό. Αυτοί είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε σε 

ένα καλό επίπεδο. ∆εν υστερούµε. Προσπαθούµε και νοµίζω ότι σ’ αυτό το θέµα είναι και οι 

Έλληνες ανάδοχοι αλλά και οι εθνικές Αρχές είναι σε ένα σηµείο λίγο κοντά στο µέσο όρο της 

Ευρώπης, όµως πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουµε πολύ σύντοµα. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ την κα Τσαλίκη και θα ήθελα να συµµεριστώ 

πραγµατικά τον αισιόδοξο τόνο της. 

 Παρακαλώ ο κ.Τουλιάτος να έρθει. 

ΜΕΛΟΣ: Μία ερώτηση. Προς το παρόν τι εφαρµόζεται τώρα; 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Προς το παρόν στο χώρο τον δικό µας δεν εφαρµόζεται. 

ΜΕΛΟΣ: Τώρα τι γίνεται; 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Η προθεσµία είναι για τις 1/7 για τα ηλεκτρονικά. Αλλά θα κάνουµε 

συζήτηση µετά. Παρακαλώ να µπούµε σε µια διαδικασία. 

 Παρακαλώ θερµά, τον κ. ∆ήµο Τουλιάτο ως οικοδεσπότη να είναι σύντοµος. Ευχαριστώ. 

∆.ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ (Τεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ): Και η κα Τσαλίκη και ο κ. Γενικός κάλυψαν 

αρκετά απ’ αυτά που ήθελα να πω αλλά και µου δίνουν κάποιες πάσες για να συνεχίσουµε πιο 

εποικοδοµητικά ένα σχολιασµό των προβλέψεων του νέου Νοµοσχεδίου, του προτεινόµενου 

Νοµοσχεδίου, σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

προβλέψεις των νέων Οδηγιών και µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Και ξεκινάω απ’ αυτό. Βλέπετε, αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

πανευρωπαϊκό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Pan- European Public 

Procurement on line). Το on line δεν το µεταφράζουµε επιγραµµικό και αυτό είναι µία διόρθωση 

που πρέπει να γίνει στη µετάφραση των νέων Οδηγιών και σε όποια άλλα κείµενα, διότι το «on 

line» δεν είναι «επί της γραµµής» αλλά είναι το αντίθετο του «off line», δηλαδή είναι «σε 

ανοιχτή γραµµή». ∆ηµόσιες συµβάσεις σε ανοιχτή γραµµή, δηλαδή στο διαδίκτυο. 

 Στόχος είναι, λοιπόν, αυτό που είπε ο κ.Κοµνηνός και το σκιαγράφησε πολύ ωραία, από 

οπουδήποτε και αν είσαι να µπαίνεις και να βλέπεις ποια διακήρυξη σε ενδιαφέρει και να 

υποβάλλεις την προσφορά σου, αυτό να γίνεται όχι µόνο για τον εθνικό χώρο αλλά για τον 
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ευρωπαϊκό ενιαίο οικονοµικό χώρο, δηλαδή η πρόσβαση κυρίως των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων σε όλη την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δηµοσίων συµβάσεων. 

 Το έργο έχει ξεκινήσει, όπως βλέπετε, από το 2008 και οι πλατφόρµες αυτές ανοιχτού 

κώδικα είναι στη διάθεση των χωρών µελών από το 2012. ∆ηλαδή η Κοινότητα προσέφερε 

δωρεάν τη δυνατότητα να κατεβάζεις από το διαδίκτυο το βασικό υλικό για να στήσεις µια 

τέτοια πλατφόρµα. 

 Εµείς, 10 χρόνια τώρα, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, ευτυχώς, επιχειρούµε 

να στήσουµε αυτό το σύστηµα και δεν ξέρω σε τι βαθµό έχουµε υιοθετήσει αυτές τις πλατφόρµες 

που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, δηλαδή του να µπορεί ένας πάροχος υπηρεσίας, ένας 

κατασκευαστής και ένας προµηθευτής από την Ελλάδα να συµµετάσχουν µε τον ίδιο τρόπο σε 

ένα διαγωνισµό, π.χ. στη Γαλλία, στη Γερµανία, στην Ολλανδία, σε οποιαδήποτε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόµα και στην Τουρκία, διότι και η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, 

εναρµονίζεται ταχέως. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει τις σχετικές πολιτικές, που είπε και η κα Τσαλίκη, µε 

στόχο µέχρι τα µέσα του 2016 να εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες µέλη. Αυτό µετατίθεται λίγο 

λόγω των νέων Οδηγιών που καθυστερήσανε να βγουν. 

 Η βασική ανακοίνωση και η πολιτική σχετική µε το θέµα είναι αυτή εδώ. Όλα αυτά 

επισυνάπτονται, θα είναι στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου και οι εισηγήσεις και το 

κείµενο αναφοράς που είναι αρκετά αναλυτικό και εκτεταµένο για να πάρετε µία συνολική 

εικόνα για όλα αυτά τα κείµενα. 

 Βλέπετε, λοιπόν, ότι ο τίτλος είναι «Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις, από την αρχή 

µέχρι το τέλος», δεν σταµατάει εκεί, «για τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». Και 

αυτό είναι που είπε η κα Τσαλίκη, ότι δεν πάµε να κάνουµε απλώς µία µηχανογράφηση ενός 

συστήµατος το οποίο έχει αποδείξει τις ατέλειές του, αλλά µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία που 

προϋποθέτει βασική, εκτεταµένη τυποποίηση όλων των διαδικασιών, όλων των φάσεων, τότε 

πάµε και βέβαια re engineering, δηλαδή ανασχεδιασµό των διαδικασιών.  

 ∆ιότι το να περάσω µία προσφορά µε «νταµάκια», που λέει και ο Γενικός, σε ένα έργο 

που έχει 300 τιµές και το οποίο προηγείται ένας προϋπολογισµός µελέτης που πρέπει να έχει µπει 

και αυτός µέσα στο σύστηµα, προϋποθέτει τουλάχιστον τυποποίηση όλων των περιγραφικών 

άρθρων που ζητάµε εδώ και χρόνια, τυποποίηση του τρόπου γραµµογράφησης του 

προϋπολογισµού, που ζητάµε εδώ και χρόνια και δεν έχει γίνει, τυποποίηση του τρόπου ελέγχου 

των προσφορών και όλα τα σχετικά θέµατα. 
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 Τι θα πει έλεγχος οµαλότητας δηλαδή και πώς µεταφέρεται σε ένα σύστηµα; Τι θα πει 

έλεγχος υπερβολικά χαµηλών προσφορών και πώς µεταφέρεται σε ένα µηχανογραφηµένο 

σύστηµα; 

 Σηµαίνει τυποποίηση όλων των διαδικασιών, άρα ανασχεδιασµός όλων των διεργασιών, 

πράγµα το οποίο βέβαια είναι το ζητούµενο. 

 Το τελευταίο αυτής της προσπάθειας θα είναι η µηχανογράφησή της. Αλλά αν δεν 

εξασφαλίσουµε τον ανασχεδιασµό και την τυποποίηση, δεν πρόκειται να κάνουµε τίποτα. Είναι 

αυτό που έλεγα παλιά, όταν ξεκίνησαν να µηχανογραφούν τα αναλυτικά τιµολόγια τα παλιά, τα 

τότε, που έχουν ακόµα µέσα τους άρθρα τύπου «καραγωγέας µετά διτρόχου» και 

προσπαθούσαµε να βρούµε λογισµικά για να µεταφέρουµε µέσα όλα αυτά τα κείµενα και την 

έλλειψη τυποποίησης, έλεγα «παιδιά εδώ πάµε τώρα σε ένα κάρο, να το κάνουµε να τρέξει 

βάζοντάς του επάνω µηχανή Rols Roys». ∆εν είναι αυτός ο στόχος. 

 Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου έχει, λοιπόν, αναλάβει αυτή την προσπάθεια εδώ και 

χρόνια. Εσχάτως ευοδώνεται σιγά-σιγά. Ήδη έχει κάνει αυτό το σύστηµα που περιέγραψε και ο 

κ.Γενικός, εθνικό σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ και ΚΗΜ∆ΗΣ. Όλα αυτά σήµερα υπάγονται βάσει του 

4155 Νόµου, το βλέπετε εδώ, το οποίο είναι πρόσφατος Νόµος, είναι του ’13, στη Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου και το ΚΗΜ∆ΗΣ και το εθνικό σύστηµα. 

 Η διαφορά τους είναι ότι το ένα είναι δυναµικό σύστηµα, δηλαδή παρακολουθεί 

διαδραστικά όλες τις φάσεις εξέλιξης. Το ΚΗΜ∆ΗΣ είναι, αποθετήριο το λέµε. ∆ηλαδή σήµερα 

δεν έχουµε διαδικασίες, παίρνουµε σκανάρουµε την απόφαση και την κρεµάµε, λέει, στο 

διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι µηχανογράφηση. 

 Εν πάση περιπτώσει, το κρατάµε και αυτό. Υποθέτω ότι κάποια στιγµή θα εκλείψει διότι 

το ΕΣΗ∆ΗΣ θα παράγει όλα τα έγγραφα που χρειάζεται το ΚΗΜ∆ΗΣ. Και δεν θα πρέπει ο 

υπάλληλος να πάει να σκανάρει. Θα υπάρχει από το ΕΣΗ∆ΗΣ έτοιµη η απόφαση. ∆εν ξέρω αν 

αυτό είναι παράβλεψη ή πρόκειται να κάνουν ξανά συγχώνευση τα δύο Υπουργεία, αλλά στη 

σχετική ιστοσελίδα παραµένει ο τίτλος του Υπουργείου, του συγχωνευµένου Υπουργείου. Είναι 

µαζί το ΥΠΥΜΕ∆Ι και το Ανταγωνιστικότητας. 

 Εκείνο που είναι πολύ σηµαντικό και αρχίζω από τώρα να κάνω κάποιους σχολιασµούς, 

µέσα σ’ αυτό τον 4155 Νόµο του ΕΣΗ∆ΗΣ του ’13 υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό άρθρο. Ένα 

άρθρο το οποίο λέει ότι µέσα σ’ αυτή τη διαδικασία ηλεκτρονικοποίησης, αποϋλοποίησης τη λέω 

εγώ, προβλέπεται ότι όλα τα Μητρώα των οικονοµικών φορέων που υπάρχουν (λέγε µε ΓΕΜ, 

λέγε µε ΜΕΕΠ) θα διασυνδεθούν ηλεκτρονικά µε το ΕΣΗ∆ΗΣ, έτσι ώστε την ώρα που 

υποβάλλεις προσφορά, να σε ελέγχει ότι είσαι πράγµατι εταιρεία µέλος του ΜΕΕΠ. 
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 Επίσης, λέει το πολύ σηµαντικό, στο οποίο αναφέρθηκαν οι προηγούµενοι, ότι οι 

Επιτροπές αξιολόγησης των διαγωνισµών θα εκλέγονται µέσα από το σύστηµα, όπως έχουµε 

ζητήσει, µε τυχαία κλήρωση αλλά από ένα Μητρώο αξιολογητών διαγωνισµών δηµοσίων 

συµβάσεων, οι οποίοι κατά ειδικότητα θα εκλέγονται και θα στελεχώνουν ηλεκτρονικά τις 

Επιτροπές. 

 Το άρθρο αυτό δεν έχει µεταφερθεί στη νέα νοµοθεσία, στο προτεινόµενο Νοµοσχέδιο. 

 Τι αλλάζει λοιπόν µε το Νοµοσχέδιο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ γι’ αυτά τα θέµατα; 

 Παραµένει ένα εθνικό σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων, το ΕΣΗ∆ΗΣ, κάτω από τη Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου, αφού όµως καταργείται ο 4155 και το εκτελεστικό του Προεδρικό 

∆ιατάγµατα, φαντάζοµαι, και αντικαθίσταται από τα άρθρα 120 έως 124 του Νοµοσχεδίου, χωρίς 

να µεταφέρεται, επαναλαµβάνω, το 6Α σ’ αυτά τα άρθρα. 

 Εδώ το ερωτηµατικό υπάρχει γιατί ρητά δεν αναφέρεται στις µεταβατικές διατάξεις ότι 

καταργείται και αυτή η διάταξη, αλλά ο Νόµος που εξουσιοδοτεί να εκδοθεί, καταργείται. 

 Θεωρώ όµως ότι καταργείται και αυτό διότι στο άρθρο 122, παράγραφος 2, σηµείο 2, 

αναφέρεται ότι: «Κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση….. από τις Αναθέτουσες Αρχές και από 

τους Φορείς, µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ, γίνεται σύµφωνα µε σχετικό κανονισµό (ο κανονισµός δεν 

έχει βγει), ο οποίος θεσπίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα (το Προεδρικό ∆ιάταγµα δεν έχει βγει, δεν 

εννοεί προφανώς αυτό, αν το εννοούσε θα το έγραφε), κατόπιν πρότασης Υπουργών κλπ. και µε 

σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ». 

 Στα ερωτήµατα µετά θα πούµε πότε θα βγει αυτό και αν αυτό δεν ακυρώνει τη λειτουργία 

του υφισταµένου. Και δεν είναι µόνο αυτά, αλλά ακόµα και η ακριβής χωροθέτηση του 

ΕΣΗ∆ΗΣ, που µας είπε ότι είναι σε ένα υπόγειο φυλαγµένο µε ασφάλεια κλπ., καθώς και τους 

όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζει το τεχνικό επίπεδο την αδιάλειπτη ορθή λειτουργία, θα 

κάνουµε και ερώτηµα αν έχουν πιστοποίηση κατά ISO 17002 για την ασφάλεια δεδοµένων, και 

αυτά ακόµα θα οριστούν µ’ αυτό το Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

 Εποµένως, αναρωτιέµαι εάν δεν µηδενίζουµε κάτι το οποίο είναι ήδη σε µια δυναµική 

ανάπτυξης και ξεκινάµε από την αρχή. Αυτό ως προς το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 Ερχόµαστε στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Το ΚΗΜ∆Σ µέχρι τώρα υπάγεται, είναι µέρος του ΕΣΗ∆ΗΣ, 

άρα µέρος της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Με το Νοµοσχέδιο φεύγει από τη Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου και από το ΕΣΗ∆ΗΣ και µπαίνει κάτω από µία νέα δοµή που λέγεται 

Εθνική Βάση ∆εδοµένων ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία δεν υπάρχει, η οποία θα βγει µε 

σχετικό κανονισµό κλπ. και µέρος αυτής της Εθνικής Βάσης αποτελεί το ΚΗΜ∆ΗΣ.  
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 Το ΚΗΜ∆Σ, επαναλαµβάνω, είναι κάτι το οποίο για µένα είναι προσωρινό. ∆ηλαδή, αν 

αυτά λειτουργήσουν, δεν θα χρειαστεί να έχουµε ΚΗΜ∆ΗΣ. Γιατί στο ΚΗΜ∆ΗΣ πας και 

µεταφέρεις µε e-mail µια απόφαση που την έχεις σκανάρει, όταν ετοιµάζουµε ένα ολόκληρο 

σύστηµα που θα παράγει αυτόµατα και διαδικτυακά και µε «νταµάκια» και µε τυποποίηση όλες 

αυτές τις αποφάσεις. Άρα, θα µπορείς να κατεβάζεις από το ΕΣΗ∆ΗΣ όποια απόφαση θέλεις. 

 Οµοίως, το άρθρο 187, εποµένως ακυρώνει τους Νόµους που υπάρχουν για το 

ΚΗΜ∆ΗΣ, όπως είναι σήµερα, και το κρεµάει από την Εθνική Βάση ∆εδοµένων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, η οποία µε Κοινή Απόφαση Υπουργών κλπ. ρυθµίζονται ειδικότερα τα θέµατα που 

θα αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜ∆ΗΣ και ό,τι άλλο σχετικό θέµα είναι.  

 Εάν αυτό δεν λέγεται αποκαθήλωση, τι λέγεται; Το κακό είναι ότι δεν έχουµε την εικόνα 

του νέου σχήµατος. ∆εν έχουµε την Εθνική Βάση ∆εδοµένων, οι οποίες Εθνικές Βάσεις 

∆εδοµένων πράγµατι υπάρχουν σε όλες τις χώρες ήδη από καιρό. Έτσι π.χ. στην Κύπρο, στην 

Τουρκία η Εθνική Βάση ∆εδοµένων στεγάζεται στην αντίστοιχη Εθνική Αρχή ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. Αλλά βλέπετε πόσες πιο πολλές Βάσεις τέτοιων δεδοµένων υπάρχουν σε κάθε 

χώρα. ∆εν υπάρχει µόνο µία. 

 Στην Ελλάδα σήµερα η σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέµπει στο 

Εθνικό Τυπογραφείο. ∆εν νοµίζω ότι εννοούµε αυτό. 

 Αυτή είναι η διαδικασία που µας περιέγραψε ο κ. Γενικός και αφορά αποκλειστικά 

προµήθειες. Και δεν µπορεί να βαφτίζουµε προµήθειες τα πάντα για να πούµε ότι µας ταιριάζει 

το σύστηµα που έχουµε κάνει για να καλύψουµε µελέτες και έργα. Είναι τελείως διαφορετική η 

λογική και θα τη δούµε αναλυτικά. 

 Πριν όµως απ’ αυτό, να θυµίσω ότι εκτός από τη µελέτη που πρέπει να προηγηθεί για τη 

δηµοπράτηση ενός έργου και η οποία µελέτη κουβαλάει µαζί της σχέδια, κείµενα, τεχνικές 

προδιαγραφές, προϋπολογισµό και τα οποία είναι προαπαιτούµενα για να δηµοπρατήσω, άρα 

πρέπει να τα δω στο διαδίκτυο, τα οποία δεν τα έχει µια προµήθεια, έχουµε την περίφηµη λογική 

των τευχών δηµοπράτησης  και των συµβατικών τευχών, για τα οποία επίσης δεν έχουµε 

τυποποίηση και όπου ανά πάσα στιγµή βλέπουµε κάθε διαγωνισµό να βγαίνει µε διαφορετική 

λογική και διαφορετική δοµή και διαφορετικό περιεχόµενο των λεγόµενων συγγραφών 

υποχρεώσεων. 

 Υπάρχει, βέβαια, το κοµµάτι των προκηρύξεων, για το οποίο έχει γίνει µια προσπάθεια να 

τυποποιηθούν και πρόσφατα και από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ. Θα µιλήσουµε πιο µετά. Στη συνέχεια, 

όµως, παράγονται από πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά δεν µπορεί να είναι ενιαία. ∆εν µπορεί να έχω 
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το ίδιο πρότυπο για ένα έργο ήσσονος ή χαµηλής αξίας µε ένα έργο υψηλής αξίας ή άνω του 

ορίου. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν διαφορές. 

 Στη συνέχεια έχουµε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων η οποία έχει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια, τις µελέτες, την τεχνική 

περιγραφή του έργου, το τιµολόγιο και τον προϋπολογισµό µελέτης. Όλα αυτά επίσης πρέπει να 

κατεβαίνουν από κάποια µοντέλα, τα οποία να µη µπορεί να αλλάζει κανείς πάρα πολύ και να 

είναι εξειδικευµένα στις φύσεις των έργων. 

 Η σύµβαση, αυτό που λέµε σύµβαση ολοκληρώνεται µε αυτά τα οποία υποβάλλει στο 

τέλος της διαδικασίας µε την προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος, οικονοµική προσφορά, 

τιµολόγιο και προϋπολογισµό, αλλά και στην πορεία του έργου συµπληρώνονται. Ξέρετε πολύ 

καλά ότι στα έργα πάντα έχουµε ΑΠΕ, πάντα έχουµε νέες τιµές, παρατάσεις κλπ. 

 Άρα, είναι µια δυναµική όλο αυτό το πράγµα που λέγεται τεκµηρίωση της σύµβασης ενός 

έργου. 

 Πάµε να δούµε τώρα ποια είναι τα βήµατα, σε αδρές γραµµές, τα οποία δεν καλύπτει η 

διαδικασία προµηθειών. Πόσο πιο διαφορετική και πολύπλοκη είναι η διαδικασία σύναψης µιας 

σύµβασης έργου σε σχέση µε µια σύµβαση προµηθειών. 

 Εδώ ξεκινάω µε την παραδοχή ότι έχω µια εγκεκριµένη µελέτη, η οποία είναι πλήρης, 

έχει τον προϋπολογισµό της, έχει τις προδιαγραφές της και βάσει αυτού επιλέγει ο κύριος του 

έργου, η Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εδώ είναι η Προϊσταµένη Αρχή, έτσι τη λέµε στα δικά µας, 

την Αναθέτουσα Αρχή, τους καλούµενους αναδόχους. 

 Όλα αυτά που βλέπετε εδώ είναι τα στάδια τα οποία είναι τα εύκολα. ∆ηλαδή µε µία 

Α∆Α µπορούµε να τα στείλουµε στο διαδίκτυο και να τα βλέπουµε. 

 Για να λειτουργήσει όµως αυτό µε τη λογική που λέµε, µείωση χρόνου, αύξηση 

διαφάνειας, µείωση κόστους διαδικασιών και…και…και…, ας δούµε τι άλλο λείπει. 

 Καταρχήν, δεν έχουµε αίτηµα εδώ, όπως κάνει αίτηµα ένας ∆ήµος. Έχουµε ένταξη στο 

Π.∆.Ε. ή στο ΕΣΠΑ, µια ολόκληρη διαδικασία, που σηµαίνει τεχνικό δελτίο, σηµαίνει 

∆ιαχειριστική Αρχή, σηµαίνει ωριµότητα µελέτης και πληρότητα, σηµαίνει αδειοδοτήσεις, 

απαλλοτριώσεις. Μακάρι το σύστηµα να σηκώσει τις απαλλοτριώσεις µέσα του και να βλέπουµε 

αν είναι απαλλοτριωµένες οι περιοχές στις οποίες πρόκειται να γίνει το έργο. 

 Υπάρχει προέγκριση τευχών δηµοπράτησης από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, η οποία δεν 

εντάσσεται στο σύστηµα. Φανταστείτε να πρέπει να κατεβάσεις τα τεύχη, όπως λένε οι νέες 

Οδηγίες, τα τεύχη δηµοπράτησης πρέπει να κατεβαίνουν τώρα ούτως ή άλλως από το διαδίκτυο 

και µετά αυτά να τα τυπώνεις και να τα πηγαίνει η Αναθέτουσα Αρχή στη ∆ιαχειριστική Αρχή 
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για να τα ελέγξει, γιατί δεν θα είναι στο σύστηµα η ∆ιαχειριστική Αρχή να κάνει προέγκριση 

τευχών και προϋπολογισµού. 

 Βεβαίως, υπάρχει το θέµα τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισµού του έργου. Εδώ 

έχουµε ζητήσει ένα εθνικό σύστηµα τεχνικών προδιαγραφών και τιµολόγησης των έργων, έτσι 

ώστε αυτόµατα, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία) ήδη, ο µελετητής ή η 

Αναθέτουσα Αρχή συντάσσουν και τα contract conditions και τη συγγραφή υποχρεώσεων και το 

τιµολόγιο µέσα από το διαδίκτυο, µέσα από τυποποιηµένες βάσεις δεδοµένων. 

 Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. Το άρθρο 6Α δεν µεταφέρεται ώστε 

να εντάσσεται στο σύστηµα η ηλεκτρονική σύνθεση της Επιτροπής του διαγωνισµού, µε τυχαία 

κλήρωση. 

 Σύστηµα επιβεβαίωσης –πολύ σηµαντικό- των προϋποθέσεων συµµετοχής. Είπε ο 

κ.Γενικός ότι µε µόνο το ΑΦΜ ή το ΓΕΜΗ σου θα µπαίνεις µέσα. Μα εδώ δεν είναι έτσι. Πρέπει 

να περάσεις από ένα σύστηµα Μητρώου, να επιβεβαιώσει ότι έχεις τη βαθµίδα, τις προϋποθέσεις 

και όπου θα βεβαιώνει το σύστηµα ότι έχουν τοποθετηθεί σε κάποια βάση δεδοµένων όλες οι 

βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που πρέπει να έχεις, τα οποία δεν θα προσκοµίζεις, αλλά τα 

βλέπει η Επιτροπή. 

 Αυτό το σύστηµα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέγεται «e-Certis», για το οποίο 

ουδέν αναφέρει το Νοµοσχέδιο και ουδείς ασχολείται.  

 Υπάρχει, λοιπόν, ένα αποθετήριο πιστοποιητικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 28 χώρες 

αυτή τη στιγµή, µεταξύ των οποίων και η Τουρκία και οι δύο υπό ένταξη του ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου, Νορβηγία και ποια άλλη είναι, όπου βρίσκονται µέσα εκεί όλες οι 

βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να προσκοµίσει κάποιος, οποιαδήποτε χώρα 

µέλος πάει για να συµµετάσχει σ’ ένα διαγωνισµό. 

 Έχει ενηµερωθεί από την Ελλάδα κάποτε, από κάποιον, δεν είναι επικαιροποιηµένο και 

κανείς δεν ασχολείται. Αυτό γίνεται υποχρεωτικής εφαρµογής διότι πλέον οι νέες Οδηγίες 

προβλέπουν αυτό που λένε ενιαίο έγγραφο συµµετοχής σε προµήθειες, το ευρωπαϊκό διαβατήριο 

για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς, µε το οποίο θα πηγαίνεις και η Αρχή µε τον κωδικό 

σου θα µπαίνει µέσα στα εθνικά τέτοια συστήµατα και θα βλέπει ότι έχεις τις προϋποθέσεις να 

συµµετέχεις στον διαγωνισµό. 

 Υπάρχει ένα άλλο σηµαντικό θέµα, το είπε ο Γενικός αλλά δεν το εξάντλησε, τι θα γίνει 

µε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών; Και βέβαια πρέπει να διασυνδεθεί το σύστηµα, 

διότι το σκανάρισµα µιας µαϊµού εγγυητικής είναι πολύ εύκολο και χάνεται ενδεχόµενα η 

παραποίηση που έχει γίνει. 
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 Και κάτι άλλο που δεν καλύπτει το σύστηµα. Λέει γραφτείτε ως οικονοµικοί φορείς. Μα, 

εδώ έχουµε Κοινοπραξίες. Η Κοινοπραξία πώς θα εγγράφεται; Πώς θα δηλώνεται; Μπορεί να 

έχουµε Κοινοπραξία η οποία να µην είναι Νοµικό Πρόσωπο ακόµα και να µην έχει ΑΦΜ και να 

γίνει µετά. Πώς καλύπτει τις Κοινοπραξίες το σύστηµα; 

 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών.  

 Βεβαίως και πρέπει να τυποποιηθεί ένα σύστηµα ελέγχου οµαλότητας και ένα σύστηµα 

υπερβολικά χαµηλών προσφορών. Το ανέφεραν και οι άλλοι. 

 Η εκδίκαση των ενστάσεων. Η υποβολή και η εκδίκαση των ενστάσεων. ∆εν ξέρω κατά 

πόσο είναι έτοιµο το σύστηµα να τα καλύψει αυτά τα θέµατα. 

 Ο µηχανισµός διαµεσολάβησης. Και όταν πάµε να υπογράψουµε, πάλι θέλουµε έναν 

προσυµβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Άντε πάλι εκεί να κουβαλάς, γιατί το 

Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι διασυνδεδεµένο µε το σύστηµα, να κουβαλάµε τα τεύχη στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο για να τα εγκρίνει και όλη αυτή η ιστορία να κολλάει τελικά στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο γιατί δεν είναι διασυνδεδεµένο και δεν µας εγγυάται ότι θα τελειώσει τη δουλειά του 

πιο γρήγορα απ’ ό,τι κάνει τώρα. 

 Και πάλι χρειάζεται και η προέγκριση του σχεδίου σύµβασης από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

∆εν ξέρω αν και η ΕΑΑ∆ΗΣΥ κάποτε δεν έρθει να πει και εγώ θα εγκρίνω το σχέδιο σύµβασης. 

Θα το κάνει όµως για τις ΑΠΕ.  

 Αυτό είναι το στάδιο το προσυµβατικό, το στάδιο το οποίο υποτίθεται είναι ώριµο να 

τρέξει. Γιατί το µετασυµβατικό είναι ακόµα πιο δύσκολο. Εµείς δεν έχουµε µία πληρωµή που 

έχει ο προµηθευτής, άντε δύο. Εµείς έχουµε κάθε µήνα, για πολλούς µήνες, πιστοποιήσεις και 

τιµολόγηση. Τιµολόγηση εδώ µε την έννοια του παραστατικού. 

 Ποιο σύστηµα είναι έτοιµο να δεχθεί πιστοποίηση λογαριασµού, δηλαδή έκδοση 

λογαριασµού που λέµε, στα δηµόσια έργα; Υπάρχει ετοιµότητα του συστήµατος να περάσει µέσα 

τον λογαριασµό; Ή θα βρεθούµε στην εξής τραγική λογική, να έχουµε ένα σύστηµα να παράγει 

τον λογαριασµό, όπως όλοι έχουν, ένα λογισµικό δηλαδή, αυτό να το σκανάρουµε µετά, τον 

λογαριασµό, 30 σελίδες, 100 σελίδες λογαριασµός και µετά αυτό να το αναρτάµε, λέει, ή δεν 

ξέρω πώς στο σύστηµα. 

 Πριν πάµε όµως εκεί, όταν κάνω σύναψη σύµβασης για µας, υπογράφονται όλα τα 

συµβατικά τεύχη. Λέγε µε σχέδια, λέγε µε συγγραφές υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, 

υπολογισµοί. Αυτά πώς θα γίνουν, µε την ηλεκτρονική υπογραφή; Και πότε θα είναι αναρτηµένα 

και από ποιον στο σύστηµα; 

 Άρα, υπάρχουν ιδιαιτερότητες. 
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 Περνάω στα γρήγορα το κοµµάτι το µετασυµβατικό, γιατί απ’ όλα αυτά το πιο σηµαντικό 

είναι ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιµολόγηση θα προκύψει ως απαίτηση, ως 

mandate, ως προς εθνικούς φορείς, δεν ξέρω ποιους, προφανώς τυποποιήσεως, και εδώ ο ΕΛΟΤ 

πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο, τον οποίον δεν τον έχει καλέσει κανείς µέχρι τώρα. 

 Η Οδηγία που αναφέρθηκε για την ηλεκτρονική τιµολόγηση δεν είναι τίποτα άλλο από 

ένα mandate, ελάτε φτιάξετε το ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο θα συµµαζέψει την πληροφορία 

εκείνη, προκειµένου να µπορείς να πληρώνεσαι µε τον ίδιο τρόπο, µε το ίδιο παραστατικό σε 

όποια χώρα της Ευρώπης κάνεις έργα, δηµόσιες συµβάσεις και από οποιαδήποτε Αρχή. 

 Το άλλο είναι ότι και εδώ έχουµε πάλι συµπληρωµατικές συµβάσεις, οι οποίες υπόκεινται 

σε έλεγχο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα έργα κάποιου προϋπολογισµού και άνω και 

βέβαια έχουµε και το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής για την έγκρισή τους, των ΑΠΕ. Θα είναι 

διασυνδεδεµένη στο σύστηµα αυτή η ιστορία; 

 Τέλος, η οριστική παραλαβή ενός έργου δεν γίνεται µε το πέρας των εργασιών. Περνάει 

σηµαντικός χρόνος, 24 µήνες, 36 µήνες, το οποίο πάλι συγκροτείται κάποια Επιτροπή, αφού έχει 

προηγηθεί η προσωρινή. Όλα αυτά δεν είναι το ίδιο µε τις προµήθειες που τελειώνει, α το 

παρέλαβα, το είδα, αυτό είναι και τελειώσαµε, πάρε τα λεφτά σου, φύγε. 

 Ήδη στην Κύπρο έχουν λειτουργήσει αυτά τα πράγµατα. Το λέω για ενθάρρυνση. 

Έχουµε πολύ απτά παραδείγµατα, δηλαδή πολύ κοντά µας. Και απορώ γιατί, δεν λέω τα 

αντιγράψαµε, αλλά γιατί δεν τα είδαµε. Και πρότυπα έγγραφα διαγωνισµών και οδηγός 

βέλτιστων πρακτικών, γιατί προηγήθηκε αυτό για να κάνω όλα τα άλλα. Βέλτιστες πρακτικές για 

το πώς κάνω όλο το process ενός έργου και οι δηµόσιες συµβάσεις. Και υπάρχουν σήµερα σε 

κοινοτικό επίπεδο γι’ αυτά τα πράγµατα τα οποία µάλλον αγνοούµε, γιατί δεν τα είδα ούτε στο 

Νοµοσχέδιο, ούτε στην πρακτική την καθηµερινή των αναθετουσών Αρχών. 

 Το public procurement, υπάρχει ειδική ιστοσελίδα, τη βλέπετε εδώ, δεν θα επιµείνω. 

Αυτή η ιστοσελίδα έχει έναν ολόκληρο διαδικτυακό τόπο και στα ελληνικά, η οποία καλύπτει 

την κοινοποίηση, την ανάρτηση, το παράρτηµα της επίσηµης εφηµερίδας, που ανακοινώνονται 

όλοι οι διαγωνισµοί όλων των χωρών µελών άνω του ορίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Άρα, µπορείτε να δείτε εκεί δωρεάν όπου γίνεται έργο, ό,τι έργο γίνεται και να δούµε την 

εξέλιξή του, αλλά κυρίως τα τυποποιηµένα έντυπα, που υποχρεώνει η Κοινότητα να 

χρησιµοποιούνται, όχι µε την έντυπη µορφή τους, όπως την ανέφερε ο Γενικός, µε τα  

«νταµάκια», µε ηλεκτρονική µορφή, όπως κάνεις συµπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ ή της 

εκκαθαριστικής σου δήλωσης στο διαδίκτυο. 
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 Αυτές οι τυποποιηµένες φόρµες είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για τα έργα άνω του 

ορίου. Και µάλιστα δεν πρέπει το αντίστοιχο κείµενο, που κυκλοφορεί σε εθνικό επίπεδο, να 

διαφέρει απ’ αυτά τα έντυπα. Θα το δούµε παρακάτω σε τι βαθµό οι προκηρύξεις, που έχουµε 

εκδώσει εµείς, αντιγράφουν αυτά τα τυποποιηµένα έντυπα.  

 Αυτή είναι η διαδικασία µε την οποία κοινοποιείται. Εγγράφεσαι δηλαδή και 

µεταφέρεις τη διακήρυξη κατευθείαν στη δηµοσίευση. Σε µια βδοµάδα µέσα δηµοσιεύεται … 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Συγγνώµη, ∆ήµο. Χίλια συγγνώµη αλλά νοµίζω έχουµε άλλον ένα 

οµιλητή και νοµίζω ότι είναι σηµαντικό µετά να γίνει και κάποια συζήτηση και το Στρογγυλό 

Τραπέζι. Η ώρα είναι 2 παρά τέταρτο ήδη. 

ΜΕΛΟΣ: (Μιλάει εκτός µικροφώνου) 

∆.ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Κρατάω καθυστέρηση, κ.Πρόεδρε. 

 Αυτό, λοιπόν, είναι το παράρτηµα των διακηρύξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

από 1η Ιανουαρίου αφήνει ελεύθερα να κατεβάσει όποιος φορέας θέλει το σύνολο των 

προκηρύξεων για να τις χρησιµοποιήσει σε µια δική του πλατφόρµα. Να µπορεί δηλαδή π.χ. η 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ και ή όποια άλλη αρχή, αν δεν θέλει ο άλλος να µπει µέσα στο TED, να φιλτράρει ή 

να κάνει παροχή υπηρεσιών, για όσες διακηρύξεις ενδιαφέρουν π.χ. στη Βουλγαρία ή στη 

Ρουµανία ή στην Αυστρία. 

 Ελεύθερα λοιπόν είναι εδώ. Αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση του TED για µαζική 

µεταφόρτωση όλων των διακηρύξεων του TED. Και αναρωτιέµαι εγώ: Το ΕΣΗ∆ΗΣ θα αφήνει 

να κατεβάσουµε τις διακηρύξεις; Είναι open σύστηµα, ανοιχτής αρχιτεκτονικής; Αυτό είναι το e-

Certis που σας ανέφερα, πολύ σηµαντικό, για το οποίο δεν νοιάζεται κανείς.  

 Και πάω στα ερωτήµατα και τελειώνω πολύ γρήγορα, για να γίνει συζήτηση. 

 Πότε θα λειτουργήσει η Εθνική Βάση ∆εδοµένων ∆ηµοσίων Συµβάσεων που 

αναγγέλλεται από το Νοµοσχέδιο;  

 Πότε θα εκδοθούν οι Κανονισµοί που προβλέπονται από το Νοµοσχέδιο, αν πρόκειται να 

βγουν, για το νέο ΕΣΗ∆ΗΣ και το νέο ΚΗΜ∆ΗΣ; 

 Πότε θα λειτουργήσει η διασύνδεση του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ΦΕΚ, µε ΟΠΣ και SIMAP; Γιατί 

σήµερα δεν υπάρχει. Το έχουµε δει σε ένα έγγραφο. ∆ηλαδή, ούτε µε το ΦΕΚ δεν συνδέεται το 

ΕΣΗ∆ΗΣ ή το ΦΕΚ µε το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 Το ΟΠΣ είναι το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, που µαζεύει άλλα στοιχεία για 

την εκτέλεση των συµβάσεων κυρίως. 
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 Πότε θα µπορέσει το ΕΣΗ∆ΗΣ να υποστηρίξει συµβάσεις έργων; Γιατί η 1/7 µάλλον 

είναι ανέφικτη ηµεροµηνία. ∆εν είµαστε έτοιµοι. Οι διεργασίες και τα λογικά διαγράµµατα και οι 

συµφωνίες δεν έχουν προχωρήσει σε επίπεδο υλοποίησης. 

 Σε ποιο βαθµό έχει εξασφαλιστεί η συµβατότητα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανοιχτές πλατφόρµες και ανοιχτού κώδικα πλατφόρµες, το PEPPOL και 

το ePRIOR και µάλιστα µε τις προδιαγραφές business interoperability interface for public 

procurement in Europe; Υπάρχει ολόκληρο σύστηµα προδιαγραφών για το πώς πρέπει να 

στηθούν τα εθνικά συστήµατα. 

 Ρωτάω: Το ξέρει ο ανάδοχος του ΕΣΗ∆ΗΣ αυτό το πράγµα; Γιατί ξεκίνησε πριν από 

δέκα χρόνια αυτή η εργολαβία και τότε δεν είχαν εκδοθεί ακόµα οι προδιαγραφές αυτές.  

 Θα συνεχιστεί να διατηρείται το ΚΗΜ∆HΣ –το είπα και πριν- όταν λειτουργήσει πλήρως 

το ΕΣΗ∆ΗΣ; Για µένα δεν θα ’χει νόηµα. 

 Γιατί δεν έχει µεταφερθεί το 6Α στο Νοµοσχέδιο; ∆ηλαδή για τη διασύνδεση µε τα 

Μητρώα και για την ηλεκτρονική επιλογή των µελών της Επιτροπής διαγωνισµών. 

 Ποιος µεριµνά για το e-Certis;  

 Πώς θα εφαρµοστούν οι προβλέψεις των νέων Οδηγιών για την κοστολόγηση κύκλου 

ζωής; Γιατί δεν µας φτάνει τώρα που δεν έχουµε δυνατότητα ή µάλλον συµπληρώνουµε 

αυθαίρετα ένα τιµολόγιο µε τιµές που τις όρισε ένας Υπουργός και το λέµε προϋπολογισµό αυτό 

και δεν έχουµε καταφέρει ακόµα σ’ αυτό τον τόπο να πούµε τι θα πει κόστος του έργου. Έγινε 

τώρα η νέα Οδηγία και λέει όχι κόστος κατασκευής, θα µιλάτε για κόστος κύκλου ζωής. 

 Πώς θα το εφαρµόσουµε αυτό για τα τεχνικά έργα και τις υπηρεσίες βέβαια; 

 Ποιος µεριµνά για την ορθότητα; Προσέξτε το αυτό. Κάτι πολύ σηµαντικό. Μέσα στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως υπάρχει σήµερα, υπάρχει και µια περιοχή της ιστοσελίδας στην οποία αναρτούν 

οι αναθέτουσες Αρχές τις τεχνικές τους προδιαγραφές. 

 Ρωτάω: Ποιος φορέας ελέγχει εάν οι τεχνικές προδιαγραφές, για να φτιαχτεί λέει ενιαίο 

Μητρώο τεχνικών προδιαγραφών. Προφανώς για προµήθειες µιλάει, διότι οι άνθρωποι που το 

προβλέψανε δεν ξέρανε ότι στα δηµόσια έργα έχουµε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές κλπ. κλπ. 

Όµως, από κάποια δειγµατοληπτική έτσι αναζήτηση που έκανα, είδα ότι δεν έχουν καµία σχέση 

αυτά που αναρτώνται µε τις υφιστάµενες υποχρεώσεις σήµερα για εναρµόνιση µε ευρωπαϊκά 

πρότυπα, κλπ. κλπ. 

 Άρα, κάποιος πρέπει να ελέγχει αν αυτά που αναρτώνται είναι σύµµορφα και αποδεκτά, 

όχι απλώς να πούµε «α, τα βάλαµε».  
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 Όπως, επίσης, κάτι που πρόσεξα από την παρουσίαση του Γενικού, ποιος ελέγχει αν ο 

χαρακτηρισµός κατά CPV που κάνει κάποιος όταν αναρτά την προκήρυξη στο διαδίκτυο, έχει 

σχέση µε το φυσικό αντικείµενο που πράγµατι προκηρύσσεται; ∆ηλαδή όντως ξέρει να 

αντικρύσει τον κωδικό CPV σωστά η αναθέτουσα Αρχή µε το φυσικό αντικείµενο ή τους 

κωδικούς CPV.», γιατί µπορεί να είναι περισσότερα από ένα; Εκεί γίνεται το «έλα να δεις». 

 Ποιος εθνικός φορέας θα συµµετέχει στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού προτύπου για την 

τιµολόγηση; Ευελπιστώ ότι θα κληθεί ο ΕΛΟΤ, όπως και για το προηγούµενο θα µπορούσε να 

κληθεί ο ΕΛΟΤ να κάνει αυτό τον έλεγχο, της συµβατότητας δηλαδή των τεχνικών 

προδιαγραφών που αναρτώνται. 

 Και τέλος, αν διαθέτουν την πιστοποίηση την απαιτούµενη αυτοί οι φορείς. 

 Και αναρωτιέµαι, επειδή σε όλες τις άλλες χώρες και επειδή το είπαν και οι 

προλαλήσαντες, ότι έχουµε µια ιδιαιτερότητα. Τεχνικά έργα – µελέτες είναι ένα πακέτο που 

πρέπει να πάει παρέα. Και ακούσαµε µε έκπληξη σήµερα ότι η Γενική Γραµµατεία του 

Υπουργείου είναι και κεντρική Αρχή προµηθειών. ∆εν θα µπορούσε το Υπουργείο να κάνει µια 

δική του πλατφόρµα για δηµόσιες συµβάσεις ηλεκτρονικές έργων και µελετών, διασυνδεδεµένη 

και διαλειτουργική µε το ΕΣΗ∆ΗΣ; Αυτά. 

∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστούµε τον κ.Τουλιάτο.  

Καλούµε τον κ.Πανταζή, ∆ιευθυντή ∆/νσης Βάσεων ∆εδοµένων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων να ‘ρθει να πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα 

πολύ. 

Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ (∆ιευθυντής ∆/νσης Βάσεων ∆εδοµένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων): Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. 

Θα µιλήσω για την Εθνική Βάση ∆εδοµένων ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

 Καταρχήν, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η Εθνική Βάση ∆εδοµένων ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

προβλέπεται ήδη από τον 4013, δηλαδή δεν είναι κάποιο καινούργιο σύστηµα. Έχει άµεση σχέση 

µε τις αρµοδιότητες της αρχής που περιγράφουν στον 4013 και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο 

για την επίτευξη των σκοπών της, δηλαδή την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, 

της πολιτικής και δράσης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Θα προωθήσει τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας και της συνοχής και της συναρµόνισης των 

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Θα µας βοηθήσει να 

βελτιώνουµε διαρκώς το νοµικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων και θα µας χρησιµεύσει σαν 

εργαλείο όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης όλων των παραπάνω από τα δηµόσια όργανα και 

τις αναθέτουσες Αρχές. 
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 Ένας άµεσος στόχος της Αρχής είναι η µεταρρυθµιστική προσπάθεια που γίνεται αυτή τη 

στιγµή στο χώρο των δηµοσίων συµβάσεων να αποφέρει οικονοµικά και ποιοτικά 

δηµοσιονοµικά οφέλη και να δώσει µία ώθηση στον ανταγωνισµό και την ανάπτυξη. 

 Συγκεκριµένα, οι πέντε πυλώνες της προσπάθειας αυτής είναι: 

- Η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου, που αποτυπώνεται και στην πρόταση του 

Νοµοσχεδίου από την αρχή. 

- Η αναµόρφωση των αναθετουσών Αρχών και η δηµιουργία κεντρικών αναθετουσών 

Αρχών, τα C.P.V., όπως τα αποκαλούν και οι ξένοι. 

- Η δηµιουργία αποδοτικών συµφωνιών πλαισίου. 

- Η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος διαφάνειας και παρακολούθησης των 

δηµοσίων συµβάσεων. Αυτό θα είναι το ΚΗΜ∆Σ.  

- Και η διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικό τρόπο. Το 

αντίστοιχο σύστηµα θα είναι το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 Το εύρος και η πολυπλοκότητα αυτού του εγχειρήµατος αναγκαστικά µας οδηγεί στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 Το εργαλείο, όσον αφορά αυτή της τεχνολογίας, θα είναι η Εθνική Βάση ∆εδοµένων. 

 Τα βασικά της στοιχεία θα είναι τα εσωτερικά πληροφορικά συστήµατα της Αρχής, που 

θα έχει σχέση µε τη διαχείριση υποθέσεων σχετικά µε τις αρµοδιότητές µας, όπως είναι οι 

σύµφωνες γνώµες για τις διαδικασίες της διαπραγµάτευσης ή για ελέγχους που µας έρχονται, 

καταγγελίες για ελέγχους, ανάλυση κινδύνων, δηλαδή αποτίµηση των καταστάσεων από 

στατιστικά στοιχεία που θα πάρουµε από τα συστήµατα, όπως είναι το ΚΗΜ∆Σ, εξαγωγής 

αναφορών και στατιστικών στοιχείων σε συστήµατα B.I. που θα φτιάξουµε παίρνοντας στοιχεία 

από τρίτα και πολλά συστήµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, διότι η πληροφορία αυτή τη στιγµή, 

όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, είναι κατακερµατισµένη σε πάρα πολλά συστήµατα. Θα 

αναφερθώ αργότερα σ’ αυτά. 

 Ένα βασικό µέρος θα πρέπει να αποτελέσει το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ). Αυτή τη στιγµή µε τον 4013 προβλέπεται ότι εµείς απλά 

παρακολουθούµε και αξιολογούµε τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται εκεί. Λειτουργεί στη 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου αυτή τη στιγµή. 

 Επίσης, η Εθνική Βάση ∆εδοµένων προβλέπει, στον σχεδιασµό προβλέπουµε να έχουµε 

διασυνδέσεις και διαλειτουργικότητα µε τρίτα πληροφοριακά συστήµατα, ενδεικτικά το 

ΕΣΗ∆ΗΣ, το ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, το ΟΠΣ του ΕΣΠΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το TED, 

όπως προαναφέρθηκε και ταυτόχρονα θα υπάρχει µια διαδικτυακή πύλη, η οποία θα είναι ένας 
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εξελιγµένος ιστότοπος, ενιαίος όµως, κεντρικός κόµβος όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, από 

τον οποίον θα µπορούν να παίρνουν τόσο οι δηµόσιοι φορείς, όσο και οι οικονοµικοί φορείς 

πληροφόρηση σχετικά µε τη νοµοθεσία, νοµολογία, πρότυπα τεύχη, ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται 

και σαν πληροφόρηση όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις. 

 Θα επικεντρωθώ λίγο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το 

οποίο το θεωρούµε ότι είναι το πρώτο και βασικότερο υποσύστηµα της Εθνικής Βάσης 

∆εδοµένων ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 Όπως γνωρίζετε, εµείς ως Υπηρεσία λειτουργούµε τώρα εδώ και ένα χρόνο περίπου. 

∆ηλαδή πέρσι τέτοιο καιρό ήµαστε περίπου 10 άτοµα. Το συγκεκριµένο σύστηµα λειτούργησε 

από τον Φλεβάρη του 2013 και ουσιαστικά έχει κλείσει ένα χρόνο λειτουργίας. 

 Ο σχεδιασµός του, όµως, έγινε απουσία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και στον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας διαπιστώσαµε κάποια θέµατα, τα οποία τα επισήµανε και ο κ.Τουλιάτος, και 

καταλήξαµε ότι χρειάζεται να γίνει ένας επιχειρησιακός ανασχεδιασµός, business project 

engineering, όπως το ανάφερε και η κα Τσαλίκη, και ενδεχοµένως εκ νέου η υλοποίησή του, 

ακριβώς για να καλύψουµε κάποιες ελλείψεις που είχε όσον αφορά την αποτύπωση των 

διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων για το ΕΣΠΑ και για τα δηµόσια έργα. 

 Άλλος στόχος του επανασχεδιασµού θα είναι η µείωση των διοικητικών βαρών και να 

έχουµε µια αξιόπιστη και έγκυρη, πλήρη και έγκαιρη και µη κατακερµατισµένη πληροφόρηση.  

 Τι εννοούµε µε όλα αυτά; Αυτή τη στιγµή, προσπαθώντας να έχουµε µία ενιαία εικόνα 

όσον αφορά στατιστικά στοιχεία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν είναι δυνατό αυτό να το 

πετύχουµε γιατί τέτοια στοιχεία βρίσκονται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, βρίσκονται στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ, 

βρίσκονται σε κάποια πληροφοριακά συστήµατα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Κάποια 

απ’ αυτά µάλιστα είναι διπλοαναρτήσεις ή τριπλοαναρτήσεις και έχουµε σοβαρό πρόβληµα -θα 

έλεγα- αν πούµε  ότι έχουµε κάποια αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία για να µπορέσουµε να 

χαράξουµε στρατηγική, όπως είναι και ο σκοπός µας. 

 Θεωρούµε ότι το ΚΗΜ∆Σ πρέπει να ενταχθεί ανάµεσα στα σηµαντικά πληροφοριακά 

συστήµατα της χώρας, µε την έννοια ότι ουσιαστικά αποτελεί το ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για τις δηµόσιες 

συµβάσεις. Είναι ένα σύστηµα αντίστοιχο του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, εξειδικευµένο, µε περισσότερη meta 

data πληροφορία, από το οποίο το ∆ΙΑΥΓΕΙΑ το ίδιο, στο οποίο γίνονται παράλληλα αναρτήσεις 

µε ίδιο περιεχόµενο σχεδόν, θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει σαν πηγή. 

 Το κεντρικό και βασικό, ουσιαστικό πληροφοριακά σύστηµα καταχώρησης της χώρας θα 

πρέπει να είναι κατά την άποψή µας το ΚΗΜ∆Σ. 
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 Όσον αφορά τους υπόχρεους ανάρτησης στο ΚΗΜ∆Σ, σύµφωνα µε τον 4013, είναι το 

σύνολο του ∆ηµοσίου Τοµέα. Υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη η οποία έχει µεταφερθεί, λίγο 

τροποποιηµένη για να συµπεριλάβουµε και άλλους φορείς οι οποίοι, λόγω ασάφειας του Νόµου, 

έχουν µείνει απέξω. Και το άλλο που υπάρχει ήδη στον 4013 και µεταφέρθηκε στο νέο Σχέδιο 

Νόµου είναι ότι η µη ανάρτηση συνεπάγεται µη πληρωµή. 

 Η φιλοσοφία του Σχεδίου Νόµου, όσον αφορά την Εθνική Βάση ∆εδοµένων και το 

ΚΗΜ∆Σ, έχει ως εξής: Η Εθνική Βάση ∆εδοµένων θα αποτελέσει κεντρικό σηµείο πληροφορίας 

για τις δηµόσιες συµβάσεις. Το ΚΗΜ∆Σ, όπως είπα νωρίτερα, θα είναι βασικό υποσύστηµα, το 

οποίο πλέον θα εισάγει και τον προγραµµατισµό των δηµοσίων συµβάσεων στο σύνολο του 

∆ηµοσίου Τοµέα. Γιατί αυτή τη στιγµή προγραµµατισµός υπάρχει, όπως γνωρίζετε, στο Ενιαίο 

Πρόγραµµα Προµηθειών για τις προµήθειες στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και στην Ε.Π.Υ., 

στην Επιτροπή Προµηθειών Υγείας. 

 Θα έχει βήµατα ανάρτησης ή στάδια όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις σχετικά µε τον 

προγραµµατισµό, δηλαδή τι σκέφτονται οι δηµόσιοι φορείς να προκηρύξουν την επόµενη χρονιά, 

το πρωτογενές αίτηµα όπως αναλύθηκε νωρίτερα, η έγκριση αυτού, η ίδια η προκήρυξη, η 

ανάθεση, κατακύρωση, σύµβαση, εντολές πληρωµής και πληρωµές. 

 Όλα αυτά τα βήµατα υπάρχουν ήδη σε τρίτα συστήµατα. Αυτή τη στιγµή απ’ αυτά τα 

οκτώ, αν θυµάµαι καλά, το ΚΗΜ∆Σ έχει πέντε. Κάποια απ’ αυτά ή κάποια άλλα το έχει και το 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Κάποια απ’ αυτά τα έχει κάποιο άλλο σύστηµα στο Γ.Λ.Κ. Πρέπει κάποια στιγµή 

αυτά να έρθουν σε ένα σηµείο για να µπορέσουµε να έχουµε αξιόπιστα στοιχεία. 

ΜΕΛΟΣ: Το ΕΣΗ∆ΗΣ είναι τρίτο σύστηµα; Συγγνώµη. 

Α.ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Το ΕΣΗ∆ΗΣ είναι τρίτο σύστηµα. Τεχνικά δεν είναι ένα σύστηµα µε το 

ΚΗΜ∆Σ. 

 Η καταχωρούµενη πληροφορία θα πρέπει να πάψει πλέον να συλλέγεται χειροκίνητα ή να 

ξανακαταχωρείται σε άλλα τρίτα συστήµατα. Και αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω 

αµφίδροµης διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας στα πλαίσια και του open govern partnership, 

όπως προαναφέρθηκε και νωρίτερα. ∆ηλαδή τα συστήµατα πρέπει να είναι ανοιχτά και να δίνουν 

τη δυνατότητα ανταλλαγής της πληροφορίας. Αυτή τη στιγµή δεν το παρέχει αυτό το ΚΗΜ∆Σ. 

 Επίσης, πρέπει να υπάρξει πλέον απλοποίηση και ενοποίηση των κανόνων δηµοσιότητας. 

Αυτή τη στιγµή αν κάποιος έχει ένα έργο µεγάλο, το οποίο έχει µεγάλο κόστος και είναι και 

συγχρηµατοδοτούµενο, πρέπει να κάνει αναρτήσεις στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆Σ. Να κάνει τη 

διεξαγωγή τώρα πλέον µέσα από το ΕΣΗ∆ΗΣ. Να κάνει ανάρτηση στο TED και διάφορα άλλα 

που προκύπτουν. Αυτό πρέπει επιτέλους να σταµατήσει όσον αφορά τη δηµοσιότητα. 
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 Οπότε, η φιλοσοφία του Νοµοσχεδίου αποτυπώνει ότι πηγή σχετικών στοιχείων για τις 

δηµόσιες συµβάσεις θα είναι πλέον το ΚΗΜ∆Σ και το ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µπορεί να το χρησιµοποιεί 

σαν πηγή, εθνικό e-center θα πρέπει να είναι ένας για την ανάρτηση των δηµοσίων συµβάσεων. 

Προτείνουµε σ’ αυτή τη φάση να γίνει το ΚΗΜ∆Σ.  

 Θα πρέπει να αποτελέσει, κατά την άποψή µας, ηλεκτρονικό αντικαταστάτη όσον αφορά 

τη δηµοσιότητα των δηµοσίων συµβάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τον έντυπο 

Τύπο. 

 Θα πρέπει να αποτελέσει σύστηµα συλλογής σχετικών στατιστικών στοιχείων, όπως 

προκύπτει και από την κείµενη νοµοθεσία. Έχουµε υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να αποστέλλουµε στατιστικά στοιχεία για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων, οι οποίες αυτή 

τη στιγµή συλλέγονται από δύο Υπηρεσίες, ουσιαστικά χειρωνακτικά, στέλνοντας επιστολές στα 

διάφορα Υπουργεία, µαζεύοντας αρχεία excel και συντάσσονται και αποστέλλονται στη 

συνέχεια. ∆ηλαδή αυτό είναι χαµένος χρόνος και η αξιοπιστία αυτών των στοιχείων είναι 

αµφισβητήσιµη. 

 Θα θέλαµε να αποτελέσει ένα αξιόπιστο και έγκυρο σύστηµα ανοιχτής διακυβέρνησης, 

να υποστηρίζει δηλαδή τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης, όπως είναι συµµετοχή, διαφάνεια, 

λογοθεσία και αποτελεσµατικότητα, που σηµαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασµός του και να 

προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το είπε και ο κ.Τουλιάτος νωρίτερα. 

 Επίσης, θα πρέπει να αποτελέσει πλέον αυτό το σύστηµα ένα κεντρικό σηµείο αναφοράς 

για τους οικονοµικούς φορείς, προκειµένου να υπάρχει τόνωση και ανάπτυξη του ανταγωνισµού 

και να παρέχει διαφανή πρόσβαση σε στοιχεία και λεπτοµέρειες των συναφθέντων δηµοσίων 

συµβάσεων και προφανώς και τις διαδικασίες πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εύκολη και αξιόπιστη αναζήτηση ευκαιριών, σύναψης δηµοσίων συµβάσεων δηλαδή και 

δυνατότητα έγκυρου και έγκαιρου προγραµµατισµού της αγοράς. 

 Τώρα θα ήθελα να πω και δύο κουβέντες για κάποια ερωτήµατα του κ.Τουλιάτου, 

σχετικά µε το Π.∆. που αναφέρουµε για το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 Όσον αφορά το άρθρο 6Α, θεωρώ ότι εδώ πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος και να έφυγε 

κατά λάθος το 6Α. Θα το κοιτάξουµε λίγο, όσον αφορά τα Μητρώα. 

 Όσον αφορά την ύπαρξη του Π.∆., θεωρούµε ότι για να λειτουργήσει το σύστηµα 

απαιτείται η ύπαρξη, µε τον παρόντα Νόµο, τον 4155, η ύπαρξη µιας Υ.Α., η οποία έχει εκδοθεί. 

Αυτή η Υ.Α. πρέπει να είναι λίγο πιο αναλυτική και να αποτυπώνει όλα αυτά που επισηµάνατε, 

δηλαδή οι διαδικασίες οι ηλεκτρονικές που πρέπει να γίνουν µε συγκεκριµένα βήµατα και µε 

ροές συγκεκριµένες, θα πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα νοµοθέτηµα το οποίο θα είναι 
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ουσιαστικά ένα αντίστοιχο του Π.∆. 118 σε ηλεκτρονική µορφή ή 118 το λέω εγώ. Αυτό δεν έχει 

γίνει µε την Υ.Α. τη συγκεκριµένη.  

 Οπότε η πρότασή µας είναι να υπάρξει ένα Π.∆. στο οποίο θα αποτυπωθούν όλες αυτές οι 

αναλυτικές διαδικασίες και οι εξειδικευµένες για τα δηµόσια έργα θα έχουν ιδιαίτερη µνεία εκεί. 

 Αυτά. Ευχαριστώ. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ.Πανταζή.  

Επειδή µπαίνουµε σε µια διαδικασία τώρα που θα περιλαµβάνει και ερωτήσεις και 

κάποια ζωντανή συζήτηση, θα φροντίσουµε να είναι ουσιαστικά ερωτήσεις και απαντήσεις αλλά 

µε κάποιο ρυθµό. Έχουµε ζητήσει, όσοι έχουν κάποιες ερωτήσεις ήδη, να τις στείλουν γραπτώς 

στο Προεδρείο. 

Σχετικά µε το θέµα των Μητρώων, των ηλεκτρονικών Μητρώων, θα το πω όταν έρθει η 

ώρα µου –µε την καλή έννοια- αλλά είµαι πάρα πολύ απογοητευµένος. Έχουν γίνει τόσες 

συζητήσεις και τόσες προσπάθειες έχουν ξεκινήσει και δεν έχει ολοκληρωθεί καµία. Εδώ είναι ο 

κ.Οικονοµίδης, µας είχε πάει, µας είχε δείξει τη δουλειά που γινόταν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το 

Μητρώο. Πώς το λέγανε το πρόγραµµα, κ.Οικονοµίδη, θυµίστε µου, που έκανε η οµάδα; 

Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ: Επιτελική παρακολούθηση. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Επιτελική παρακολούθηση. Το οποίο εφαρµόζονταν όµως µόνο για το …, το λέω 

ΥΠΕΧΩ∆Ε τώρα γιατί έχω µπερδευτεί µε τις πολλές αλλαγές, µόνο γι’ αυτό, µου είχε κάνει και 

παρατήρηση ο κ.Μαγκριώτης, ότι πώς να παρακολουθήσουν οι υπόλοιποι, εσύ Πρόεδρος του 

ΣΑΤΕ και δεν παρακολουθείς την αλλαγή του ονόµατος; Βέβαια, από τότε µέχρι τώρα έχει 

αλλάξει τέσσερις φορές πάλι. Μετά τσακώθηκα –συµπτωµατικά είναι και οι δύο Θεσσαλονικείς- 

και µε τον νυν Γενικό Γραµµατέα, τον κ.Σιµόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Με τον κ.Οικονοµίδη δεν 

τσακώθηκα. Γκρινιάξαµε απλώς. 

 Λοιπόν, ο οποίος µου έλεγε ότι εφαρµόζεται άλλο σύστηµα. Τώρα έχουµε δύο άλλα 

συστήµατα. Εγώ έχω την εντύπωση, και συγχωρήστε µε αν κάνω λάθος, ότι αυτά τα πράγµατα 

που ζητάµε εδώ και δέκα σχεδόν χρόνια, τουλάχιστον τα βασικά, απαιτούν την υποδοµή ενός 

δευτεροετούς, να µην πάω στο Λύκειο, ενός δευτεροετούς φοιτητή του Τµήµατος Πληροφορικής 

και ενός laptop, ενός ενισχυµένου laptop. 

 Εµείς προσπαθούµε και µαζεύουµε τα στοιχεία των δηµοπρασιών, ποιος το πήρε, τι 

ποσοστό έδωσαν οι υπόλοιποι, τι ποσοστό έκπτωσης έχουν δώσει, ποιος είναι ο τίτλος του έργου 

και συναντούµε αντιδράσεις του τύπου «και ποιοι είστε εσείς και γιατί να σας το δώσω και ποιος 

νόµος µε υποχρεώνει»; Και έχουµε τρία - τέσσερα άτοµα που κάθε εβδοµάδα τσακώνονται µε 
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τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών και άλλος λέει «δεν σου λέω και κάνε µου έγγραφο και 

πήγαινε στον Προϊστάµενό µου» κλπ. 

 Το θεωρώ αδιανόητο, πέντε βασικά πράγµατα να µην είναι προϋπόθεση για να υπογραφεί 

η σύµβαση ή προϋπόθεση µετά για να εγκριθεί η παραλαβή ή προϋπόθεση για να γίνει 

συµπληρωµατική σύµβαση. Και τελείωσε. Πάλι θα κάνουµε εκλογές στον Άλιµο, που είναι και η 

κα Τρέζου δηµότης και δεν θα ξέρουµε πόσα έργα έδωσε ο ∆ήµος µε ανάθεση, πόσα έδωσε µε 

µελέτη-κατασκευή, πόσα µε προεπιλογή και πόσα µε ανοιχτό διαγωνισµό. 

 Τσακωθήκανε όµως πριν από οκτώ χρόνια δύο, ∆ήµαρχος και Αντιδήµαρχος, και 

βγάλανε ότι είναι 108 µε απευθείας ανάθεση, 4 µε µελέτη-κατασκευή, 4 µε προεπιλογή και ήταν 

µε πραγµατικό διαγωνισµό µόνο κάτι συνδέσεις αποχέτευσης, που δεν είχαν και ψωµί καθόλου. 

Και αυτά τα µαθαίνουµε µόνο όταν τσακώνονται οι πολιτικοί, οι τοπικοί πολιτικοί, οι γενικοί, οι 

κεντρικοί κλπ. 

 Εγώ πραγµατικά δηλαδή είµαι πάρα πολύ απογοητευµένος µ’ αυτή την ιστορία. Έχουµε 

κάνει τόσο µεγάλο θέµα αυτά τα Μητρώα. Ας ξεκινήσουµε από κάπου. Εντάξει, δεν λέω, ο 

εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά ας ξεκινήσουµε από το καλό, από το ελάχιστο. ∆εν 

δηµοσιεύουν στοιχεία, δεν δηµοσιοποιούν στοιχεία.  

Να σας πω ότι, εάν είχαµε αυτά τα απλά στοιχεία, θα βλέπαµε αυτά που έχουµε ζητήσει 

εδώ και δέκα χρόνια και τα ζητάµε κάθε χρόνο και µας λένε και γραφικούς, θα βλέπαµε ότι 

κάποιοι ∆ήµαρχοι συγκεκριµένοι -και να µην πω ονόµατα, γιατί είµαστε και σε προεκλογική 

περίοδο- και εδώ στην Αττική και κάποιοι Περιφερειάρχες διαµαρτύρονται για τις πολλές 

ενστάσεις, τις πολλές προσφυγές και αν είχαµε αυτά τα στοιχεία, θα βλέπαµε ότι αυτός ο 

∆ήµαρχος έδωσε πέντε έργα µε µελέτη-κατασκευή, αποκλείοντας όλους και κρατώντας µόνο ένα 

στο διαγωνισµό. Έδωσαν εφτά, στο τέλος κράτησε έναν.  

 Και αυτός ο ∆ήµαρχος και αυτός ο Περιφερειάρχης βγαίνει και κάνει δηµοσιεύσεις στις 

εφηµερίδες και γράµµατα στον Υπουργό ότι οι εργολάβοι και τα συµφέροντα καθυστερούν µε τις 

ενστάσεις τους και µε τις προσφυγές τους τα έργα και είναι αντεθνικό. Στο τέλος θα µας βγάλουν 

ότι είµαστε και κοµµουνιστοσυµµορίτες ξέρω εγώ και προσπαθούµε να σταµατήσουµε την 

εξέλιξη του τόπου. 

Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για να ξεκινήσουµε λίγο τη συζήτηση, δύο τρόπους έχουµε. Το έντυπο 

µπορεί να το δίνει ο καθένας στα παιδιά που θα περάσουν ή πατώντας το κουµπί, εµφανίζεται 

εδώ το όνοµα που χτυπάει και κρατιέται και η σειρά προτεραιότητας και θα µπορούν να γίνονται 

ερωτήσεις.  
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 Μέχρι να µπουν οι πρώτες ερωτήσεις, θα παρακαλούσα λίγο την κα Καλογρίδου να 

συµπληρώσει στην εισήγησή της δύο θέµατα για την 1η ενότητα, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα 

της διαβούλευσης. Και εδώ θέλω να σηµειώσω µόνο ότι αν έχετε δει όλοι, είναι κολληµένα τα 

σχόλια στα 90 από τις 30 Ιανουαρίου. Τα σχόλια δεν είναι 90. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω από 

300. Το ζήτηµα είναι αν τα έχει και η Ενιαία Αρχή. ∆εν έχουν αναρτηθεί όλα τα σχόλια. ∆εν 

είναι πλήρης η διαβούλευση αυτή που βλέπουµε. 

 Ένα αυτό. Και δεύτερο, ποιος επεξεργάζεται αυτή τη στιγµή τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα; 

Μ.ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΟΥ: Θα ήθελα να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο στα ζητήµατα που τέθηκαν. 

Να πω πρώτα ότι πραγµατικά ο τεχνικός κόσµος είναι αυτός που έδωσε τα περισσότερα σχόλια, 

και ειδικά ο ΣΑΤΕ ήταν πολύ αναλυτικός στο σχολιασµό και των άρθρων και της φιλοσοφίας 

του Σχεδίου Νόµου και ευχαριστούµε πολύ, γιατί θα µας βοηθήσει βέβαια να το βελτιώσουµε. 

Για αυτά που ειπώθηκαν εδώ, είχαµε προϊδεαστεί, τα ξέραµε από τα σχόλιά σας. 

 Πράγµατι, για το θέµα της διαβούλευσης να πω ότι εµείς στις 15, νοµίζω, του µηνός 

Ιανουαρίου πήραµε όλα τα σχόλια από το open.gov. Θεωρήσαµε ότι, αφού είχε κλείσει η 

διαβούλευση από τις 31/1, θα είχαν περάσει τα σχόλια. Και µετά που ξαναµπήκαµε, δεν είδαµε 

κάποια παραπάνω απ’ αυτά που έχουν καταγραφεί στη σχετική ιστοσελίδα. 

 Άρα, αυτό τώρα που λέτε, ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα σχόλια, µένει όχι να 

αποδειχθεί, πρέπει να εξεταστεί. Γιατί εµείς κάνουµε την έκθεση δηµόσιας διαβούλευσης επί των 

σχολίων που πήραµε από το open.gov και από όλα όσα ήρθαν και τέθηκαν υπόψη µας µε 

έγγραφα, όπως είναι τα αναλυτικά του ΣΑΤΕ, της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, της ΠΕΣΕ∆Ε κλπ. 

 Όσον αφορά στο χρονοδιάγραµµα της δηµόσιας διαβούλευσης µας έχουν ζητήσει εντός 

του Μάρτη να έχει σταλεί το οριστικό κείµενο του σχεδίου Νόµου µαζί µε τις αιτιολογικές 

εκθέσεις, την έκθεση δηµόσιας διαβούλευσης και συνεπειών ρυθµίσεων, για να αποσταλεί στην 

ΚΕΝΕ και να ακολουθήσει η διαδικασία για την ψήφιση του Νόµου. 

 Βεβαίως, αυτή τη στιγµή επεξεργαζόµαστε όλα τα σχόλια, τα οποία νοµίζω ότι τα βασικά 

ειπώθηκαν και εδώ, δηλαδή το πρόβληµα που υπάρχει µε τις εξουσιοδοτήσεις και κατά πόσο 

υπήρχαν οι σχετικές ρυθµίσεις στο Νόµο κλπ. γίνονται αναδιατυπώσεις και γενικά εξετάζεται 

ξανά το κείµενο.  

 Από τα ζητήµατα που τέθηκαν εδώ, θα ήθελα να κάνω ένα µικρό σχόλιο για τη «δάνεια» 

εµπειρία. Να πω ότι τα σχετικά άρθρα που υπάρχουν στο σχέδιο Νόµου είναι µεταφορά 

ουσιαστικά διατάξεων των νέων Οδηγιών και στις νέες Οδηγίες προβλέπονται αυτοί οι 

µεγαλύτεροι περιορισµοί. Το ότι δηλαδή οι εταιρείες που δανείζουν την εµπειρία, στην 

περίπτωση που αφορά συγκεκριµένα άτοµα που  δανείζουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα και 
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την εµπειρία τους, θα πρέπει να υπάρχει και µια αναφορά, δέσµευση ότι θα συνδράµουν, 

εκτελέσουν το έργο τα συγκεκριµένα πρόσωπα. 

 Για το θέµα της εγγυητικής επιστολής, δηλαδή της εις ολόκληρον ευθύνης στην 

περίπτωση «δανεισµού» της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας είναι δυνητικό, το τονίσατε και σεις, 

αλλά πράγµατι έτσι αναφέρει η νέα Οδηγία  και γι’ αυτό µεταφέρθηκε έτσι και στο Νόµο. 

 Για το θέµα της τροποποίησης της σύµβασης υπάρχει το προηγούµενο της νοµολογίας 

του ∆ΕΕ της Pressetext κλπ. ∆εν έχει µεταφερθεί αυτούσιο το άρθρο της νέας Οδηγίας γιατί 

θεωρήσαµε ότι πρέπει, και δεν ξέρω αν θα µείνει και αυτό έτσι όπως είναι, να το δούµε και ξανά 

στα πλαίσια της διαβούλευσης, γιατί η διάταξη της νέας Οδηγίας, µεταφέρει τη νοµολογία του 

∆ΕΕ αλλά προχωράει και παραπέρα το θέµα της τροποποίησης της σύµβασης. 

 Υπάρχει και ένα θέµα, δεν το θίξατε καθόλου, στη συνεργασία την in house, οιονεί 

αυτεπιστασία και την µεταξύ αναθετουσών Αρχών του ∆ηµοσίου Τοµέα, που δεν έχουν σχέση 

µεταξύ τους, µια διάταξη που ουσιαστικά έρχεται και «κουµπώνει» µε τις προγραµµατικές 

συµβάσεις έτσι όπως προβλέπονται στην Ελλάδα.  Αυτό το άρθρο δεν ξέρουµε αν θα 

παραµείνει έτσι όπως το έχουµε προβλέψει στο Σχέδιο Νόµου ή θα το αφήσουµε για να 

ενσωµατωθεί στη συνέχεια µε τις Οδηγίες. 

 Από τα λοιπά θέµατα που είπατε,  δεν θέλω να ξαναπούµε για την εκτέλεση. Είπαµε ότι 

αυτό θα το δούµε και πώς θα το περιγράψουµε και θα δώσουµε τις βασικές ρυθµίσεις µέσα στο 

Νόµο. 

 Για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές, η αλήθεια είναι ότι ούτε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπάρχει αυτή η σχετική κατεύθυνση, ούτε µέσα από τις Οδηγίες, δίδονται κατευθύνσεις 

πώς αυτές, αν θα υπάρχει ένας στατιστικός τρόπος, όπως µας προτάθηκε, ο οποίος θα 

καταδεικνύει τελικά ποιες είναι οι ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. Η διάταξη του Σχεδίου 

Νόµου έχει µείνει µόνο στο επίπεδο όπως το προβλέπουν και οι Οδηγίες. 

 Για τα Μητρώα είναι όντως πολύ µεγάλο θέµα. Μένουµε σ’ αυτό που λέει η Οδηγία για 

τους επίσηµους καταλόγους των εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων. 

 Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, που ρωτήσατε σε ποιο στάδιο βρίσκονται και αν 

ετοιµάζονται, επειδή δεν είχε οριστικοποιηθεί και το Σχέδιο Νόµου, απ’ όσο γνωρίζω, επειδή τα 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα θα ξεκινήσουν καταρχήν από τα αρµόδια Υπουργεία, εδώ ίσως είναι και 

οι συνάδελφοι, δεν είµαι σίγουρη ότι έχει ξεκινήσει κάποια προεργασία σ’ αυτή τη φάση. Είναι 

σίγουρο όµως ότι, όταν οριστικοποιηθεί το Σχέδιο Νόµου και πάρει το δρόµο για τη Βουλή, θα 

ξεκινήσουν γιατί προβλέπεται ότι µέσα σε ένα εξάµηνο κανονικά πρέπει και αυτά να είναι 
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έτοιµα, προκειµένου να οριστικοποιηθεί όλο το πλαίσιο της ανάθεσης και της εκτέλεσης των 

δηµοσίων έργων. 

 Αυτά καταρχήν και φαντάζοµαι από τις ερωτήσεις θα τεθούν ίσως και επιµέρους 

θέµατα… 

Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο προηγούµενος Γενικός Γραµµατέας ζήτησε τον λόγο, ο 

κ.Οικονοµίδης. 

Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ: Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία µου 

απευθύνατε και ως Γραµµατέας Υποδοµών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να σας πω ότι αιφνιδιάστηκα µ’ 

αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση την οποία βγάλατε στη διαβούλευση. Μου δίνεται η αίσθηση λες 

και ο νοµοθέτης έχει πάθει µία αµνησία. ∆ηλαδή δεν είναι δυνατό να στήνουµε ένα νέο 

νοµοθετικό πλαίσιο και να αγνοούµε ένα παρελθόν τουλάχιστον τριών δεκαετιών.  

 Και δεν λέω να το αγνοούµε. Λέω ότι πρέπει να λάβουµε υπόψη µας όλη αυτή την 

εµπειρία που έχει συσσωρευτεί, εµπειρία την οποία κουβαλάνε οι αναθέτουσες Αρχές και 

ερχόµαστε νοµοθετικά και ρυθµίζουµε, κάνουµε ρυθµίσεις, και εµπειρία την οποία κουβαλάνε οι 

ανάδοχοι των κατασκευών και µε αντίστοιχες ρυθµίσεις ερχόµαστε και νοµοθετούµε επί τρεις 

δεκαετίες και στον τοµέα των µελετών και στον τοµέα των έργων. 

 Προσέξτε να δείτε ποιο είναι το αδύνατο σηµείο. Το αδύνατο σηµείο είναι ότι κάνουµε 

πάλι το λάθος να ενσωµατώνουµε το Κοινοτικό ∆ίκαιο στο Εθνικό µας ∆ίκαιο δια της µεθόδου 

της αντιγραφής. ∆ιότι τίποτα άλλο δεν κάνουµε. ∆εν βοηθάµε µ’ αυτή τη διαδικασία της 

αντιγραφής να κατανοήσουν οι αναθέτουσες Αρχές πώς ακριβώς πρέπει να γίνεται η δουλειά. 

 Καλά, δεν συζητάω για το θέµα της εκτέλεσης των έργων. Εάν αυτό το Νοµοσχέδιο 

εφαρµοστεί, είµαι βέβαιος ότι δεν θα µπορούν να εκτελεστούν έργα. Και επειδή δεν θα µπορούν 

να εκτελεστούν έργα, συνεχώς θα αναβάλλεται η εφαρµογή του Νόµου. Χωρίς τα Προεδρικά 

∆ιατάγµατα δεν µπορείτε να τον εφαρµόσετε τον Νόµο. Είναι αδύνατο να εφαρµοστεί. 

 Και να σας πω και κάτι άλλο. Κουβαλάνε αγκυλώσεις και οι αναθέτουσες Αρχές αλλά 

και, όχι αγκυλώσεις, πρακτικές από την άλλη πλευρά, οι ανάδοχοι κατασκευής που δεν µπορείτε 

να τα αντιµετωπίσετε µε ένα τέτοιο Νοµοσχέδιο. 

 Προσέξτε να δείτε. Μέχρι στιγµής το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο σε µελέτες και 

έργα είναι ένα πολυεργαλείο, φανταστείτε ένα κέντρο κατεργασίας, και ξαφνικά εσείς λέτε 

ακυρώστε το κέντρο κατεργασίας, αυτό το πολυεργαλείο, και πάρετε ένα απλό κατσαβίδι. Έχω 

την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνετε ποιο είναι το αίτηµα της κατασκευής που θα σας έρθει για να 

το εκτελέσετε µε ένα κατσαβίδι. 
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 Είναι πολύ σηµαντικό να προσέξει ο νοµοθέτης, εσείς δηλαδή, πώς ακριβώς θα 

εφαρµοστεί αυτό το Νοµοσχέδιο. 

 Τώρα έρχοµαι να πω το εξής: Παράδειγµα ορθής µεθοδολογίας εφαρµογής του 

Κοινοτικού ∆ικαίου στο Εθνικό µας είναι το άρθρο 160, κατά την άποψή µου. ∆ηλαδή είναι ένα 

άρθρο το οποίο είναι καινούργιο και πραγµατικά αναλύει µε τρόπο κατανοητό προς τις 

αναθέτουσες Αρχές αυτό το οποίο θέλει να περιγράψει.  

 Ενώ αντίστοιχα το άρθρο 34, το οποίο είναι διακηρυκτικό κλπ. κλπ., είναι εντελώς 

ανεπαρκές και είναι «άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε». Φεύγουµε από την ουσία και δεν µιλάµε για 

την ουσία. Όµως, θέλουµε να εφαρµοστεί η ουσία. 

 Λοιπόν, κλείνοντας, πραγµατικά πιστέψτε µε ότι πρέπει να δοθεί, και εµείς ως Τοµέας 

Υποδοµών του ΠΑΣΟΚ είχαµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε µε όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς, βεβαίως µε τον ΣΑΤΕ, µε τον ΣΤΕΑΤ, µε την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, µε τον ΣΕΓΜ, όπου πρέπει να 

σας πω είναι από τις λίγες φορές που ταυτίζεται σχεδόν όλων οι απόψεις στην επιλογή να 

επεξεργαστούµε ακόµα περαιτέρω και µε άνεση χρόνου αυτό το νοµοσχέδιο. 

 Πραγµατικά, κάνω µία έκκληση, ως Τοµέας Υποδοµών του ΠΑΣΟΚ: Μην το εφαρµόζετε 

αυτό το νοµοσχέδιο πριν το επεξεργαστείτε όπως θα πρέπει. Μην αγνοείτε την εµπειρία τριών 

δεκαετιών και βάλετε ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν τα δεδοµένα και γνωρίζουν και τις 

πρακτικές, να σας βοηθήσουν. Επειδή δεν έχετε τη γνώση, την τεχνική γνώση της εφαρµογής και 

της εκτέλεσης της κατασκευής, των αναθέσεων αλλά και της εκτέλεσης κατασκευής µελετών και 

έργων, µην το αγνοείτε αυτό το πράγµα. Ψάξτε να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους για να 

µπορούν να σας βοηθήσουν να νοµοθετήσετε καλύτερα. 

 Και ευελπιστώ ότι πράγµατι θα δοθεί και χρόνος και ουσιαστική συζήτηση για να 

µπορέσουµε να έχουµε πράγµατι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θα είναι οµπρέλα, προσέξτε, 

οµπρέλα, όχι τσόφλι, οµπρέλα. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Φρατζέσκος λέγοµαι, όπως σας είπα και πριν. Είµαι από τη Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου, υπεύθυνος συντονιστής της οµάδας έργου από την πλευρά της Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου και το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 Αισθάνθηκα την ανάγκη, κ. Πρόεδρε, να πάρω τον λόγο διότι ειλικρινά αισθάνθηκα τη 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µε την πλάτη κολληµένη στον τοίχο, αναφορικά µε το έργο που 

έχει κάνει και τις προοπτικές που δίνει στο χώρο των δηµοσίων συµβάσεων, ενώ τα πράγµατα, 

έτσι πολύ σύντοµα, δεν είναι έτσι. 
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 Η µόνη χώρα που δεν είχαµε τέτοιο σύστηµα ήταν η Ελλάδα το 2010. Κατορθώσαµε και 

το υλοποιήσαµε. Έχουµε φτάσει σε ένα βαθµό και προκηρύσσουµε διαγωνισµούς ηλεκτρονικούς 

για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών. 

ΜΕΛΟΣ: ∆εν αναφέρεστε στα έργα. Αναφέρεστε στο άλλο το κοµµάτι. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Αναφέροµαι στο άλλο το κοµµάτι. Έχουν γίνει όµως επαφές και έχει 

αναπτυχθεί µια συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, κατά πόσο αυτό το 

σύστηµα µπορεί να καλύψει και τις διαδικασίες των συµβάσεων δηµοσίων έργων και µελετών. 

 Καταρχήν, αν µου επιτρέπετε, για τις µελέτες, επειδή έχουµε ήδη δώσει µία απάντηση, 

πιστεύουµε ότι οι ροές, όπως µας έχουν δοθεί, οι µελέτες του 3316 και οι υπηρεσίες του 60 και 

του 59, έχουµε δώσει ήδη απάντηση, εγώ συµµετείχα στη σύνταξή της, ότι ναι µπορεί να 

καλυφθούν, εκτός από κάποια παραµετροποίηση που χρειάζεται, αναφορικά µε τις εγκριτικές 

ροές της µελέτης, δηλαδή στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Όταν η µελέτη είναι έτοιµη και είναι 

έτοιµη για προκήρυξη, µπορεί η διαδικασία ανάθεσής της να υποστηριχθεί από το σύστηµα. 

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου – δεν καταγράφεται) 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: ∆εν ξέρω, δεν νοµίζω αν αυτό ήταν. Ο 3316 ήταν. Αυτό το χαρτί που είναι 

σε γνώση δική µου και έχει έρθει στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, αφορούσε αυτές τις µελέτες 

που σας είπα. 

 Λοιπόν, το θέµα ποιο είναι; Ότι δεν ζήτησε η Γενική Γραµµατεία, και επιτρέψτε µου, 

τώρα εγώ µιλάω σαν Φρατζέσκος και εκπροσωπώντας κατά κάποιο τρόπο τη Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου και 15 χρόνια εµπλεκόµενος στην υλοποίηση αυτού του έργου και 30 τόσα χρόνια 

δηµόσιος υπάλληλος, δεν επιβάλλει η Γενική Γραµµατεία τη χρήση αυτής της πλατφόρµας και 

για τα δηµόσια έργα. 

 Απλά εµείς είπαµε είναι εκεί και µπορούµε, εφόσον κριθεί σκόπιµο, αναγκαίο, 

συµφερότερο ή οτιδήποτε, να παραµετροποιηθεί και να εξυπηρετήσει και τα δηµόσια έργα. 

 Και αν θέλετε να σας µεταφέρω και την εµπειρία των άλλων χωρών, σε καµία χώρα 

ευρωπαϊκή δεν υπάρχει µία πλατφόρµα που να κάνει τα πάντα. 

 Σε σας το λέω, υπό ποια έννοια; Αυτή είναι η άποψη του Φρατζέσκου. 

ΜΕΛΟΣ: Πόσες είναι; Είναι πάνω από δύο αυτές που έχουν διαφορετική πλατφόρµα; Το 

µοντέλο αυτό που εφαρµόζεται στην Ελλάδα, δεν έχει εφαρµοστεί σε καµία άλλη χώρα, σε καµία 

άλλη χώρα. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Ποιο εννοείτε; Ποιο είναι το µοντέλο; 

ΜΕΛΟΣ: Αυτό το µοντέλο, δηλαδή όλο το θεσµικό πλαίσιο να είναι κάτω από µία ενιαία 

οµπρέλα. 
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Α. ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Εγώ σας είπα ότι σε καµία χώρα δεν υπάρχει µόνο µία πλατφόρµα. Τη µία 

οµπρέλα, αν εννοείτε το νοµικό πλαίσιο, αυτό το νοµικό πλαίσιο, συγγνώµη και το κοινοτικό 

πλαίσιο, η 2004/18 ας το πούµε Οδηγία είναι µία Οδηγία που αναφέρεται σε έργα, σε προµήθειες 

και σε υπηρεσίες. Είναι ένα πλαίσιο, θέλω να πω. 

ΜΕΛΟΣ: Μα εδώ τα µαζεύετε όλα. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Καλά. ∆εν είµαι για το πλαίσιο να απαντήσω, επιτρέψτε µου. 

 ∆εν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Αισθάνθηκα να κάνω αυτή την παρέµβαση, διότι 

ειλικρινά… 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Εντάξει, κ.Φρατζέσκο, ευχαριστούµε. 

 Ο κ.Τουλιάτος έχει τον λόγο. 

∆.ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Αποστόλη, ευχαριστώ πολύ για την ανάµνηση των τότε ετών, αλλά επίτρεψέ 

µου να ισχυριστώ ότι δεν πρέπει να νοιώθεις, τουλάχιστον από µας, µε την πλάτη στον τοίχο, 

ούτε εσύ προσωπικά, ούτε το έργο που έχετε κάνει. Νοµίζω, όµως, ότι αν είχες διαβάσει το 

νοµοσχέδιο, θα έπρεπε να νοιώθεις ακόµα πιο άσχηµα, όχι µόνο µε την πλάτη στον τοίχο. ∆ιότι 

αυτός που αποκαθηλώνει το έργο που έχετε κάνει είναι το νοµοσχέδιο. ∆εν ξέρω αν το 

κατάλαβες. Το είπε και ο κ.Πανταζής. Έρχεται και κάνει µία Εθνική τώρα Βάση ∆εδοµένων, στο 

οποίο κρεµάει ένα ΚΗΜ∆ΗΣ και δεν µας είπε τι θα κάνει µε το ΕΣΗ∆ΗΣ. Μας το βάφτισε τρίτο 

σύστηµα και ότι το βασικότερο στοιχείο του συστήµατος είναι λέει το ΚΗΜ∆ΗΣ, το νέο 

ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 Άρα, δεν είµαστε εµείς εκείνοι οι οποίοι αποκαθηλώνουµε και µάλιστα ευχαρίστως να 

κάτσουµε να δούµε πολύ γρήγορα ποιες διαδικασίες µπορεί να ενσωµατωθούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Αλλά θεωρώ ότι το ΕΣΗ∆ΗΣ έχει πάρει τον δρόµο του. Έχει µια προοπτική ανάπτυξης και 

έρχεται κάποιος και λέει «όχι, θα το κάνουµε από την αρχή». Μα, είναι πράγµατα αυτά; 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Επειδή η διαδικασία, µε συγχωρείτε που παρεµβαίνω, προβλέπει ερωτήσεις, 

προκειµένου να ζωντανέψει λίγο το πράγµα αλλά να µη µετατραπεί σε συζητήσεις µεταξύ δύο 

και ας είναι και παλιοί φίλοι. Καλό είναι οι παλιοί φίλοι. 

 Εγώ θέλω να επισηµάνω κάτι και να ρωτήσω, όταν πάρει τον λόγο και αν µας κάνει την 

τιµή ο κ.Ράικος, αυτό που είπε ο κ.Οικονοµίδης, παρότι είχαµε και διαφωνίες ως συνδικαλιστής 

εγώ, Γενικός Γραµµατέας αυτός, και ίσως είναι και φυσιολογικό, όχι ίσως, είναι σίγουρα 

φυσιολογικό, αυτό που ανέφερε όµως ο κ.Οικονοµίδης, ότι φαίνεται από τη διαδικασία ότι 

αγνοείται τελείως η εµπειρία ανθρώπων και στελεχών, είναι γεγονός. Από την άλλη, η εµπειρία 

των 30 χρόνων δεν είναι και τόσο καλή. ∆ιότι, αν είχαµε πραγµατική εµπειρία και σοβαρή 
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δουλειά κάνει, θα είχε γίνει και η σύνδεση της Πάτρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που 

δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει ούτε στο Στ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

 ∆ηλαδή, ναι µεν πραγµατικά πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, ναι µεν πρέπει να 

ντρεπόµαστε λίγο όλοι οι εµπλεκόµενοι, από πολιτικούς µέχρι εργολάβους, µέχρι µελετητές, 

µέχρι… να µην το πάω παραπέρα, αλλά όµως το να τα γκρεµίσουµε όλα εντελώς, να 

ξεκινήσουµε από το µηδέν και να πειραµατιστούµε, είναι πέραν των κοινοβουλευτικών ορίων. 

Θυµίζει άλλες εποχές. 

 Εγώ θέλω να πω ένα πολύ µικρό παράδειγµα, πάρα πολύ µικρό.  

 Είπε η κα Καλογρίδου, η Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών, ανέφερε ανάµεσα στα άλλα, 

ότι εν πάση περιπτώσει απλοποιούµε τη διαδικασία και αν υπάρχουν µικρές, επουσιώδεις 

ελλείψεις σε µία προσφορά, µπορούν να συµπληρωθούν µετά. 

 Αυτό, όταν το ακούσει ο κ. Μεσαδάκος, που είναι… 70 είσαι, Μενέλαε; 

Μ.ΜΕΣΑ∆ΑΚΟΣ: 76. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: 76. Ή ο κ.Πιατίδης που είναι 78, αν δεν κάνω λάθος, ή εγώ που κοντεύω τα 60 ή ο 

κ.Μανδηλαράς, που έχουµε κάνει είτε ως δηµόσιοι υπάλληλοι, είτε ως εργολάβοι, κυριολεκτικά 

γελάµε. Κυριολεκτικά. Και δεν έχει καµία σχέση µε την πρόταση της κας Καλογρίδου. Αλλά 

ξέρετε πόσες φορές έχει ταλαιπωρηθεί το ∆ηµόσιο, τελικά το ∆ηµόσιο, οι εργολάβοι, οι 

άνθρωποι που είναι στις Επιτροπές, πόσα ∆ικαστήρια έχουν γίνει για το τι είναι επουσιώδες και 

τι είναι ουσιώδες; 

 Θα αναφέρω ότι ο κ.Σουφλιάς ως Υπουργός ακύρωσε έργο στην Εγνατία Οδό προσφορά 

µε 15 εκατοµµύρια διαφορά, δεν θυµάµαι πόσο, για δύο µηχανόσηµα που λείπανε.  

 Γιατί λοιπόν να δηµιουργούµε τη δυνατότητα ουσιωδών ή επουσιωδών ελλείψεων; 

 Να σας πω και την αντίθετη µεριά, την πονηριά του εργολάβου που µπορεί να προκύψει; 

Έχουµε διαφορά ένα εκατοµµύριο, δεν έχουν βάλει τα µηχανόσηµα και δεν τα βάζουν ή δεν 

βάζουν µια υπογραφή. 

 ∆ηλαδή, αυτός ο οποίος περιµένει να δει πώς θα εξελιχθεί το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού για να καλύψει µετά την επουσιώδη του έλλειψη, καταλαβαίνετε πόσα παράθυρα 

ανοίγουν, τα οποία παράθυρα στο τέλος είναι εις βάρος όλων µας. Μπορεί προσωρινά να 

ευνοήσουν κάποιον, αλλά αυτά, εγώ δεν είµαι υπέρ του ότι οι νοµικοί είναι η χειρότερη φάρα, 

για όνοµα του Θεού, µην παρεξηγηθώ, το είπε κάποιος, το είπατε εσείς νοµίζω, κ.Πρόεδρε, ότι οι 

νοµικοί είναι δύσκολη φάρα; ∆ύσκολη, συγγνώµη, ναι. ∆ύσκολη είναι. Εντάξει, αυτό το 

αποδέχοµαι. Και εµείς είµαστε ίσως ακόµα πιο δύσκολη και χειρότερη. Μας κάνει η ζωή ίσως. 
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Αλλά δεν µπορεί ορισµένα θέµατα να τα πιάσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εµπειρία, να το 

πω έτσι, της πιάτσας. 

 Πρέπει, δεν θέλω να δώσω συµβουλές, δεν είναι ο ρόλος µου, άλλωστε σήµερα τελειώνω 

και από Πρόεδρος, θα είµαι όµως στο χώρο αυτό πιστεύω µέχρι να πεθάνω, πρέπει να 

ακούσουµε λίγο την πιάτσα και τις εµπειρίες να τις διδαχθούµε. Σ’ αυτό συµφωνώ απόλυτα µε 

τον κ.Οικονοµίδη. 

 Εδώ και 40 ή 50 χρόνια η ελληνική Πολιτεία παίζει συνέχεια µεταξύ της οικονοµικότερης 

και της πλέον συµφερότερης προσφοράς. Υπήρχε το εύλογο όριο επί Χούντας, όπου πήγαινε στο 

µέσο όρο ακριβώς των εκπτώσεων το έργο. Εκεί αναπτύχθηκαν πούλµαν. Νοίκιαζε ένας δύο 

πούλµαν εργολάβων, τρία, πτυχίων. Είµαστε η µόνη χώρα που έχουµε το θεσµό των πτυχίων. 

Μην το ανοίξουµε αυτό. Μετά ξαναπήγαµε στη µειοδοσία. Μετά τη µειοδοσία φτάσαµε να 

πηγαίνουν τα έργα στο 80 και στο 85% και να µη γίνονται τα έργα και να ψάχνουν οι εργολάβοι 

να βρουν πώς θα σωθούν και πώς θα κάνουν την αιτιολόγηση. Στην αιτιολόγηση µπαίνανε όλο οι 

ίδιοι στην Επιτροπή. Τροµερό θέµα αυτό.  

 Το νοµοσχέδιο του Οικονοµίδη, να το πω έτσι, συγγνώµη κ.Οικονοµίδη, έβαλε 

τουλάχιστον ένα όρο που έλεγε ότι οι Επιτροπές διαγωνισµού και οι Επιτροπές αξιολόγησης, 

γιατί ποτέ δεν µπορούµε να αποφύγουµε το προσωπικό στοιχείο όταν κρίνεται κάτι, όταν 

κρίνεται ένα τεχνικό θέµα, όταν αξιολογείται, οι Επιτροπές να είναι µε κλήρωση. Συµφώνησε και 

το Τεχνικό Επιµελητήριο. Συµφώνησαν ξεκάθαρα και οι µελετητές και από τους εργολήπτες 

ουσιαστικά εµείς, που εκπροσωπούµε µεγάλο αριθµό. 

 Λοιπόν, έµεινε στα χαρτιά και αυτό. ∆ηλαδή πώς θα κάνουµε αξιολόγηση στην Ελλάδα 

µε Επιτροπές που θα είναι συνέχεια οι ίδιοι και οι οποίοι θα ορίζονται από µια Προϊσταµένη 

Αρχή; Γιατί έφυγε, απ’ ότι άκουσα και ειλικρινά ανησυχώ, αν κρίνουν πάλι αυτοί που έκριναν, 

εντάξει, θα έχουµε µία από τα ίδια. ∆ηλαδή θέλει λίγο βαθύτερη προσέγγιση του θέµατος σε 

λεπτοµέρειες τέτοιες που είναι…  

 Και ξέρετε, µπορεί να είναι λιγότερα αυτά που γίνονται σήµερα. ∆εν γίνονται αυτά που 

γίνονταν ίσως µε την αιτιολόγηση, όπου ένας εργολάβος συγκεκριµένος, είτε ήταν 37ος, είτε 18ος, 

είτε 45ος, έβγαιναν ότι οι προηγούµενοι δεν µπορούσαν να αιτιολογήσουν την προσφορά τους. 

Προέκυπτε, τώρα πώς προέκυπτε, συνέχεια στον ίδιο. 

 Τώρα γίνονται λιγότερα αρκετά. Αλλά τώρα είναι πολύ πιο προκλητικά, γιατί υποφέρει 

όλος ο κόσµος. Υποφέρουν και οι εργολάβοι και οι συνεργάτες τους και οι προµηθευτές, οι 

πάντες υποφέρουν. Σήµερα δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε 
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θυσίες, να κάνουµε προσπάθειες, να ζήσουµε µε λιγότερα αλλά να υπάρχει µία λογική. Όταν 

προκύπτει συνεχώς ότι τα ίδια γίνονται συνέχεια, εντάξει. 

 Ο κ.Σπίρτζης ο Πρόεδρος είναι εδώ –δεν τον έχω αναγγείλει, αν και λάµπει δια της 

παρουσίας του– και επειδή έχει… Για λίγο να δώσουµε τον λόγο στον κ.Ράικο, επειδή θέλει να 

απαντήσει. Κατ’ αρχήν να πω ότι εκτιµούµε τις περιπτώσεις που έρχονται, είτε πολιτικοί, είτε 

υπηρεσιακοί παράγοντες και κάθονται µέχρι το τέλος και ακούνε. Γιατί συνήθως, οι πολιτικοί 

έρχονται και χαιρετάνε.  

 Και αµέσως µετά θα κάνουµε ένα µικρό διάλειµµα. Θα προλάβετε;  

ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Πρόεδρος ΤΕΕ): Θα προλάβω. Κύριε Πρόεδρε, µε όλο τον σεβασµό, θα 

ήθελα να ακούσει τις ενστάσεις που έχουµε, ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, πριν 

τοποθετηθεί.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Τώρα τον ανεβάσαµε. Να τον κατεβάσουµε;  

ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, απλώς θα ήθελα να απαντήσει και σε εµένα.  

∆.ΡΑΪΚΟΣ: Οι ενστάσεις οι γενικές για τις Ανεξάρτητες Αρχές είναι ένα µεγάλο νοµικό ζήτηµα, 

δεν πιστεύω να το λύσουµε εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχω καµία σχέση µε τους 

πολιτικούς, ούτε θέλω να έχω, ούτε πρόκειται να έχω, τουλάχιστον προσωπικά εγώ. Λέω, όσον 

αφορά τις θέσεις και τις απόψεις τους. Είµαι αρκετά τεχνοκράτης και ως τέτοιον αντιλαµβάνοµαι 

τον εαυτό µου: τεχνοκράτη νοµικό, από οποιαδήποτε θέση, είτε του Πανεπιστηµιακού, είτε του 

δικαστή, είτε γενικά του νοµικού.  

 ∆εύτερον, για να είµαστε ρεαλιστές και για να ‘‘µην παραβιάζουµε ανοιχτές θύρες’’. Για 

να γίνει ένας τέτοιος Νόµος, ακόµα και αν ήταν τέλειος (τέλειος να ήταν!), στην πράξη θα 

δηµιουργούσε προβλήµατα. Εγώ ξέρω, εφαρµόζοντας τριάντα (30) χρόνια ως δικαστής, όταν 

αλλάζει µία παράγραφος, µέχρι να ερµηνεύσουµε σωστά αυτή την παράγραφο –όχι ένα Νόµο– 

ταλαιπωρούµεθα πάρα πολύ και δηµιουργούµε µείζονα προβλήµατα. Ένας λοιπόν τέτοιος 

Νόµος, θα έπρεπε να γίνει µε τη συµµετοχή Πανεπιστηµιακών, των ανθρώπων της αγοράς, 

δικαστών και µετά από πολύ κόπο και χρόνο, προκειµένου να έχει ένα σωστό αποτέλεσµα.  

Εδώ όµως τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Εδώ ήρθε η Πολιτεία –και αναφέροµαι σε αυτούς 

που είναι πολιτικοί, ή έχουν πολιτική θέση, ή υπήρξαν πολιτικοί, ή θέλουν να είναι πολιτικοί και 

στο µέλλον– δεσµεύονται. Θα έπρεπε λοιπόν πριν ασκήσουµε οποιαδήποτε κριτική ή πούµε µία 

άποψη, να σκεφθούµε πρώτα το εξής: δεσµεύονται πρώτα µε το Μνηµόνιο να αναλαµβάνουν 

υποχρεώσεις, µετά απαιτούν από τους τεχνοκράτες µέσα σε µήνες να κάνουν τη δουλειά που 

έπρεπε να γίνει επί τριάντα (30) χρόνια και µετά έρχονται έτσι µε την εύκολη κριτική.  
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Ξέρετε, αν καθόµουν και έπαιρνα αυτό τον Νόµο και τον έκανα φύλλο – φτερό και µου 

έδιναν τον χρόνο, θα εύρισκα πάρα πολλά ζητήµατα. Σέβοµαι όµως τον κόπο των παιδιών που 

έχουν δουλέψει –των τεχνοκρατών, των υπαλλήλων της Αρχής και άλλων Υπηρεσιών– που 

έχουν δουλέψει όλο αυτό το διάστηµα, για να βγάλουν σε πέρας αυτό που τους ζητήθηκε από την 

Πολιτεία. Τι τους ζητήθηκε: µέσα σε ένα άλφα χρονικό διάστηµα, να κάνουν αυτό που δεν έχει 

γίνει επί τριάντα (30) χρόνια. Και έχει αναλάβει ρητή δέσµευση η Ελληνική Πολιτεία. Γιατί 

διαφορετικά, θα υποστεί κυρώσεις αν δεν το κάνει αυτό, µέχρι τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου, 

παρακαλώ!  

Εποµένως, το να κάθοµαι απέξω και να ασκώ κριτική και να λέω ότι αυτός είναι ένας 

Νόµος µε προβλήµατα κ.λπ., χαίρω πολύ! Αυτό το λέει οποιοσδήποτε. Και σε φοιτητή µου να το 

δώσω, πρωτοετή, θα το αντιληφθεί αυτό. ∆εν είναι δύσκολο αυτό.  

Άρα λοιπόν, το δεδοµένο είναι ότι έχω ένα χρόνο στον οποίο πρέπει να επιτελέσω αυτό 

που µου ζητά η Πολιτεία, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στα χρονικά αυτά πλαίσια του 

χρόνου που πρέπει να διεκπεραιώσω το έργο, πρέπει να είµαι πιο αποτελεσµατικός. ∆εν έχω τον 

χρόνο ούτε να διαβουλευτώ µε δικαστές, ούτε µε Πανεπιστηµιακούς. Γι’ αυτό, εγώ το µόνο που 

έκανα, ήταν να αφαιρέσω αµέσως το Κεφάλαιο για τη ∆ικαστική Προστασία. ∆εν είναι εύκολο 

αυτό. Εγώ έχω εµπειρία πολλών Νοµοπαρασκευαστικών, έχω λάβει µέρος και σε νοµοθετήµατα 

του Ο.Η.Ε. κ.λπ., έχω πολύ µεγάλη εµπειρία στο τι σηµαίνει να αλλάζεις µία ∆ιάταξη, όχι Νόµο!  

Και είµαι λιγάκι εκνευρισµένος, πρέπει να σας πω, διότι αναλαµβάνω ευθύνη που δεν την 

είχα, µε την έννοια ότι µου ζητήθηκε από την Πολιτεία, όταν ανέλαβα 04-12-2013 και µου 

δόθηκαν δέκα (10) ηµέρες, για να δω τι θα κάνω µε ένα Νόµο που είχε αναλάβει την υποχρέωση 

η Πολιτεία να παραδώσει σε δέκα (10) ηµέρες.  

Αφαίρεσα λοιπόν δύο (2) Κεφάλαια, βάζοντας σε εισαγωγικό, µε την έννοια ότι ζήτησα 

να υπάρξει ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα ώστε να ενεργοποιηθούν και από εκεί και πέρα, αυτό που 

κοιτάµε τώρα να κάνουµε, είναι να βελτιώσουµε και να µην κάνουµε ζηµιά. Γι’ αυτό οι 

∆ιατάξεις είναι απλές, λιτές και το κέντρο βάρους θα πέσει –έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ– και 

αυτό έχω ζητήσει από τις Επιτροπές που θα εργαστούν µαζί µε τις Υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕ∆Ι και 

άλλες Υπηρεσίες, να ρίξουν το βάρος στη δευτερεύουσα νοµοθεσία. Και ξέρετε; Μέσα σε στενά 

χρονικά πλαίσια. Και το παλιό το ΥΠΕΧΩ∆Ε θα πρέπει να εργαστεί πάρα πολύ σκληρά –η 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων– αλλά και άλλοι, για να φέρουν εις πέρας το έργο που τους ζητάει 

η Πολιτεία, µέχρι το τέλος του έτους.  

Εγώ δεν το βλέπω καθόλου εύκολο και δεν το βλέπω καθόλου χωρίς προβλήµατα. Αυτό 

ζήτησε η Πολιτεία από τους τεχνοκράτες, αυτό κάνουν οι τεχνοκράτες. Οι πολιτικοί τώρα, 
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µπορεί να στέκονται δεξιά – αριστερά και να λένε οτιδήποτε εκ του ασφαλούς. Και ξέρετε, δεν 

είµαι από αυτούς που µασάνε τα λόγια τους, δεν έχω ανάγκη και κανέναν στην τελική ανάλυση. 

Είµαι τέτοιος τύπος. Ευχαριστώ πολύ.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Θέλετε να τοποθετηθείτε, ή να κάνουµε διάλειµµα, να τσιµπήσουµε κάτι;  

ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Να τοποθετηθούµε, γιατί έχουµε…  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ωραία. Εντάξει, ελάτε.  

ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Με συγχωρείτε που δεν κάθοµαι στη συνέχεια, αλλά έχουµε στις 15.00΄ ώρα 

τη γνωστή κινητοποίηση, κάθε Πέµπτη στο ΕΤΑΑ, γιατί εκτός από αυτές τις νοµοθεσίες που 

έχουµε για το επάγγελµα, έχουµε και άλλες νοµοθεσίες, που µας βγάζουν από το επάγγελµα και 

έχουν να κάνουν µε τις κατασχέσεις όσων οφείλουν στο Ταµείο.  

 Θα ήθελα επίσης να πω ότι η ζηµιά έχει ήδη γίνει. Από 01-01-2014 υποχρεωτικά υπάρχει 

η διενέργεια στις µελέτες, ηλεκτρονικών διαγωνισµών. Και δεν είναι έτοιµο τίποτα. ∆ηλαδή, 

αυτή τη στιγµή δεν βγαίνουν µελέτες, ούτε από Υπουργεία. Από 01-04-2014 θα είναι για όλο τον 

∆ηµόσιο Τοµέα, για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και από 01-12-2015 είναι όλοι οι 

υπόλοιποι φορείς. Άρα, η ζηµιά έχει ήδη γίνει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τη βιώνουµε τη 

ζηµιά. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βιώνουµε τη ζηµιά µέσα σε συνθήκες τέτοιας κρίσης.  

Θα ήθελα να χαρακτηρίσω το Νοµοσχέδιο και όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ως 

επιστροφή στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, που ιδρύθηκε το Ελληνικό Κράτος µε τον 

Καποδίστρια, επίσηµα. ∆ηλαδή από το 1830 µέχρι σήµερα, κανείς δεν έχει καταλάβει τι έχει 

γίνει στη χώρα. Είναι σαν να µην υπήρξε η χώρα, σαν να µην έχει εµπειρίες, σαν να µην έχει 

τεχνικό δυναµικό, σαν να µηδενίζουµε το κοντέρ από την αρχή, για να κάνουµε κάτι άλλο.  

Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο είναι και αυτό το Σχέδιο Νόµου και αυτό τον παραλογισµό, 

δυστυχώς τον ζούµε τα τελευταία χρόνια µε συνεχή νοµοθετήµατα, που έχουν αποδοµήσει και 

την Ελληνική κοινωνία και τον τεχνικό κόσµο και κυρίως τα επιστηµονικά επαγγέλµατα. Αντί να 

εισφέρουν στη διάρθρωση και στη διόρθωση των διαπιστωµένων στρεβλώσεων από όλους, στη 

µείωση της γραφειοκρατίας, σε έναν οριστικό σχεδιασµό για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

της χώρας, στο να στηρίξουµε την ποιότητα και τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις που 

σηµατοδοτούν τον Ευρωπαϊκό πολιτισµό, ερχόµαστε ακριβώς στην αντίθετη όχθη, να 

συνεχίσουµε σε ένα δογµατισµό περί ανταγωνιστικότητας και να αποδοµούµε τα πάντα.  

Είναι κάτι που εγκαταλείπει ακόµη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην άνω Οδηγία αυτό 

αντικατοπτρίζεται. Έχουν δει τη ζηµιά που έχει γίνει και στην Ευρωπαϊκή οικονοµία και στις 

κοινωνικές σχέσεις και υποδοµές όλη αυτή η λογική και ο δογµατισµός περί ανταγωνισµού και 

ανταγωνιστικότητας και µόνο.  
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Στη χώρα µας βέβαια, το έχουµε πληρώσει πολύ περισσότερο. Και απορώ πραγµατικά, 

διότι όταν γίνεται µία τέτοια προετοιµασία, δεν θυµίζει ούτε τριτοκοσµική χώρα, να έρθει 

κάποιος και να λέει µετά από δύο (2) χρόνια διαβούλευσης (κύριε Οικονοµίδη, το θυµάστε) και 

για τα θέµατα της Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν κατέβηκε το Σχέδιο Νόµου καν, δεν επανήλθε 

από κανέναν από τους τρεις (3) επόµενους Υπουργούς, να έρχεται ένα νέο Σχέδιο Νόµου, λες και 

δεν έχει συζητήσει κανείς τίποτα, δεν έχει προτείνει κανείς τίποτα, λες και έχει αλλάξει η γενική 

γραµµή και η φιλοσοφία των τριών τελευταίων κυβερνήσεων. Πραγµατικά, είναι τρελό όλο αυτό 

που γίνεται.  

∆είχνει όµως µερικά πράγµατα. Και δείχνει ότι λίγο πριν (δεν είναι άποψή µου, είναι 

άποψη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας) βγούµε από το Μνηµόνιο, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει 

το Μνηµόνιο, συνεχίζουµε µε συνέπεια να αποδοµούµε τον Ευρωπαϊκό πολιτισµό, στη δήθεν 

Ευρωπαϊκή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Συνεχίζουµε δηλαδή, να πάµε να εφαρµόσουµε δήθεν δύο 

Οδηγίες, που σε δύο χρόνια θα κληθούµε να τις ξανααλλάξουµε (και λιγότερο). ∆ηλαδή, για δύο 

χρόνια θα κολλήσουν τα πάντα, γιατί δεν θα έχουν βγει τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, όπως είχε 

γίνει και επί Σουφλιά. Για ποιο λόγο; Γιατί κάποιοι είπαν ότι πρέπει πολύ γρήγορα να αλλάξουµε 

το θεσµικό πλαίσιο. Αντί λοιπόν να µπουν σε µία άλλη λογική, πώς ωριµάζουµε γρήγορα έργα, τι 

να κάνουµε για να βγούµε από την κρίση, πώς θα διασώσουµε το εναποµείναν παραγωγικό 

κοµµάτι υγείας, παραγωγικό κοµµάτι της χώρας, συνεχίζουµε τον πόλεµο στο παραγωγικό 

κοµµάτι της χώρας, µέσα από τέτοιους δογµατισµούς.  

Και για να µην παρεξηγηθώ, εµείς δεν είµαστε από την άλλη όχθη, που δεν θέλουµε να 

αλλάξουµε τα πράγµατα, δεν θέλουµε να γίνουν αλλαγές, να γίνουν τοµές, να διορθώσουµε τα 

κακώς κείµενα. Η κοινωνία είναι έτοιµη να τα δεχθεί αυτά. Το πολιτικό σύστηµα δεν είναι 

έτοιµο να τα δεχθεί. Και θα βάλω µερικούς προβληµατισµούς, γιατί η πλακίτσα πρέπει να 

τελειώνει, γιατί µιλάµε για πλακίτσα.  

Γιατί αλλάζουµε σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο; Τα Μητρώα των Τεχνικών Εταιρειών θα 

είναι κοινά µε τα υπόλοιπα Μητρώα στο Υπουργείο Εµπορίου; Γιατί ασχολείται το Υπουργείο 

Εµπορίου; Ερώτηση. Θα καταργήσουµε το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων; Θα καταργήσουµε το 

ΥΠΕΚΑ; Στην πράξη καταργούνται, το ξέρουµε, το βλέπουµε δηλαδή όταν δεν βολεύει µία 

χωροταξική νοµοθεσία, µεταβιβάζεται µε Υπουργική Απόφαση, στον Υπουργό Ανάπτυξης, ή 

στο Υπουργείο Οικονοµικών. ∆ηλαδή το Υπουργείο Οικονοµικών, εκτός των άλλων …επιτυχιών 

του, χωροθετεί κιόλας, κάνει και άλλα πράγµατα, ό,τι χρειάζεται κάνει. Αλλά γιατί πάει όλος 

αυτός ο χώρος στο Υπουργείο Εµπορίου; Υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ της προµήθειας, ή µίας 

δηµόσιας σύµβασης σε σχέση µε τα έργα;  
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Αγαπητέ ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, δεν το διευκρινίσατε αυτό, θέλετε την 

παροχή υπηρεσιών ενός τεχνικού έργου, όµοια µε µία άλλη παροχή υπηρεσιών; Θέλετε την 

κατασκευή ή τη µελέτη των έργων, να είναι κάτι σαν την προµήθεια πατάτας στον Ελληνικό 

στρατό; Για να καταλάβουµε. Για να καταλάβουµε πού το πάµε.  

Τι έχουµε ζήσει τα τελευταία χρόνια, που είναι σε αυτή τη λογική της απόλυτης 

µειοδοσίας; Και όταν πάµε σε λογικές στα έργα, απόλυτης µειοδοσίας, µιλάµε και για άλλου 

είδους µειοδοσίες και πλειοδοσίες. Μιλάµε για µειοδοσία στην ποιότητα, µιλάµε για µειοδοσία 

στην εθνική παραγωγή, µιλάµε για πλειοδοσία σε αδιαφανείς διαδικασίες. Και θα είµαι πάρα 

πολύ συγκεκριµένος, για τις πλειοδοσίες ειδικά. Και θέλω να βάλω και µερικά θέµατα, διότι δεν 

µπορεί να υπάρχουν από την ίδια κυβέρνηση τρία µέτρα και τρία σταθµά.  

Έχουµε ζήσει τον κ.Σουφλιά, που κατήργησε τον µαθηµατικό τύπο και έφερε την 

απόλυτη µειοδοσία, έβαλε τις πρόσθετες εγγυήσεις, απέτυχε το σύστηµα. Ζήσαµε µετά τον 

κ.Παπακωνσταντίνου, όπου έφερε την απόλυτη µειοδοσία στις µελέτες και των ιδιωτικών έργων 

και των δηµοσίων. Έχουν φτάσει οι µελέτες σε ποσοστό 85% - 90% έκπτωσης. Εκεί µέσα θα 

βάλουµε τα παιδάκια µας, σε αυτά τα κτίρια που θα µελετηθούν και δεν θα είναι τα 

αποτελέσµατα του σεισµού της Κεφαλονιάς, µε µηδέν θύµατα. Θα έχουµε δεκάδες θύµατα, 

χιλιάδες θύµατα, αν συνεχίσουµε έτσι.  

Και βέβαια την ίδια ώρα, έχουµε διάφορα τρελά επιµέρους νοµοθετήµατα, διότι 

καταργούµε σιγά – σιγά τον Ν. 3316, άρα έχουµε άλλο σύστηµα στο Κτηµατολόγιο και 

επιχειρούνται να γίνουν και άλλα Μητρώα στο Κτηµατολόγιο, µόνο για το Κτηµατολόγιο, γιατί 

είναι άλλα τα συµφέροντα εκεί και άλλο το παιχνίδι. Και η ίδια κυβέρνηση έρχεται και µας λέει 

για ενιαία συστήµατα. Αν βγάζει κανείς άκρη, να µας το πει και εµάς, να βγάλουµε και εµείς.  

Θέλω να πω επίσης, κύριε Πρόεδρε, σας σέβοµαι πάρα πολύ –και όχι µόνον εγώ– έχετε 

ένα σεβασµό από την Ελληνική κοινωνία γενικότερα, αλλά κοιτάµε µε πάρα πολύ µεγάλη 

επιφύλαξη, γιατί δεν θα είσαστε εσείς, όπως και εγώ, όπως και όλοι στις θέσεις µας, τον ρόλο 

που παίζουν οι Ανεξάρτητες Αρχές, γιατί µετά από εσάς –και εγώ τα λέω µε ονοµατεπώνυµο– 

µπορεί να είναι ο κ.Κυριτσάκης, µίας άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

στη θέση σας.  

Και ο κ.Κυριτσάκης µας έχει δείξει άλλα πράγµατα. Μας έχει δείξει ότι τον ανταγωνισµό 

τον αντιλαµβάνεται µε τον δικό του τρόπο, µας έχει δείξει ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο είναι 

καρτέλ –είναι από τα ελάχιστα καρτέλ που έχει ανακαλύψει– µας έχει δείξει ότι δεν ασχολείται 

µε το αν είναι εναρµονισµένη πρακτική ο διαγωνισµός ή οι διαγωνισµοί του ΤΑΙΠΕ∆ στον 

‘‘Αστέρα’’ και στο Ελληνικό, µε µία τελική προσφορά, αλλά βρίσκει λόγο, ας πούµε, να 
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εκφραστεί ως ειδικός στο ποιοι µηχανικοί θα έχουν ποιες δραστηριότητες. Αν δηλαδή στατικά θα 

κάνει ο ηλεκτρολόγος µηχανικός, ή ο ‘‘χ’’. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού.  

Λοιπόν είµαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για τον ρόλο και τον τρόπο που λειτουργούν 

στη χώρα µας οι Ανεξάρτητες Αρχές. Και είµαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί –γιατί δεν είναι όλοι 

‘‘Ράικοι’’– όταν Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών είναι κολλητοί και φίλοι και συγγενείς και φίλοι 

Υπουργών, κατά δήλωσή τους κιόλας. Ο κ.Κυριτσάκης είναι ένας από αυτούς, στη Βουλή τα έχει 

δηλώσει. Και τις  πολιτικές του τοποθετήσεις.  

Πιστεύω λοιπόν, ότι το πρόβληµα όντως είναι πολιτικό. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιούν ως 

άλλοθι τις Ανεξάρτητες Αρχές, δεν µπορεί να χρησιµοποιούν ως άλλοθι ξανά, τη διαφάνεια, γιατί 

αυτό που υπηρετούν είναι ακριβώς το ανάποδο. Ακριβώς το ανάποδο. Όπου τους βολεύει, 

έχουµε ειδικά νοµοθετήµατα και όπου τους βολεύει, έχουµε και εξαιρέσεις από ευθύνες για 

όσους παρανοµούν, έχουµε το ακαταδίωκτο.  

∆εν µπορεί λοιπόν ‘‘στο πόδι’’ να πάµε και να αλλάξουµε νοµοθετήµατα και διαδικασίες 

που έχουν χτιστεί για χρόνια, να αποδοµήσουµε περισσότερο ένα χώρο µέσα στην κρίση, αντί να 

διορθώσουµε τα κακώς κείµενα, συµβάλλοντας όλοι µαζί. Αφού υποτίθεται ότι τότε ο τόπος που 

έχουµε, είναι κοινός: να πολεµήσουµε την αδιαφάνεια, τη γραφειοκρατία, να µην είµαστε το 

‘‘µαύρο πρόβατο’’ της Ευρώπης, σε σχέση µε την εναρµόνισή µας στις Οδηγίες και στα 

Πρότυπα.  

Αλλά ρωτάω: ποια ήταν η θέση της χώρας στη διαµόρφωση των συγκεκριµένων Οδηγιών 

και των νέων Οδηγιών; Ποιος εκπροσώπησε την Ελληνική χώρα; Πού λήφθηκαν υπ’ όψη οι 

εθνικές ιδιαιτερότητες µέσα στην κρίση; Πότε έγινε αυτό και από ποιους; Και το ρωτάω, για να 

δούµε τις συνέπειες όλου αυτού που λέµε.  

Θα πάµε σε ένα ενιαίο σύστηµα, θα κατεβαίνει µία Ελληνική εταιρεία στη χώρα µας και 

θα κατεβαίνει και µία Γερµανική εταιρεία (επειδή µιλάµε για ανταγωνισµό). Η Γερµανία και όλοι 

οι υπόλοιποι έχουν υποβάλλει τη χώρα µας σε µία δοκιµασία, που έχουν µειωθεί τα έργα (να µην 

πω: µηδενιστεί). Ρωτάω: πώς στα τεχνοοικονοµικά στοιχεία, µία Ελληνική εταιρεία θα έρθει 

στην ίδια µοίρα, για να ανταγωνιστεί και να αξιολογηθεί µε µία Γερµανική εταιρεία; Και επειδή 

µιλάµε για την καρδιά του ανταγωνισµού, ρωτάω: πόσα έργα έχουν πάρει Ελληνικές εταιρείες 

στη Γερµανία, στη Βρετανία, στη Γαλλία και πόσες Ευρωπαϊκές έχουν πάρει έργα στη χώρα µας; 

Για να τελειώνει η πλάκα περί προστατευτισµού!  

Πιστεύω λοιπόν, ότι µία χώρα που είναι σε κρίση, πρέπει να έχει προστατευτισµό, για να 

την ξεπεράσει. Αν έχουµε ένα ενδοτικό πολιτικό σύστηµα, που ούτε αυτό δεν καταλαβαίνει, 

µιλάµε για άλλα πράγµατα, µε πιο βαριές εκφράσεις, που δεν θέλω να τις πω.  
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Θέλω επίσης να ρωτήσω: µέσα στην κρίση, ποιες είναι οι κινήσεις που έχει κάνει το 

Υπουργείο Εµπορίου, τι έχει προβλέψει εδώ, για να αντιµετωπίσουµε άλλα θέµατα, όπως: πότε 

µία ανάθεση, µε οποιοδήποτε σύστηµα, είναι τεχνικό έργο ή δεν είναι.  

Θα βγει η συνέχιση του ‘‘Σύζευξις’’. Το προηγούµενο ‘‘Σύζευξις’’ είχε πολύ µεγάλο 

κοµµάτι των τεχνικών έργων. Βγήκε ως προµήθεια. Το νέο Σύζευξις θα το παρακολουθήσει το 

Υπουργείο Εµπορίου ως προµήθεια, ή ως τεχνικό έργο; Όταν έχει σκαφτεί όλη η χώρα επτά 

φορές για να περάσουµε δίκτυα, είναι προµήθεια, ή είναι τεχνικό έργο; Θα υπάρχει στην 

προµήθεια αυτή όρος για το κατασκευαστικό και το µελετητικό κοµµάτι;  

Θα ήταν καλό να δείτε τα παραδοτέα από το προηγούµενο ‘‘Σύζευξις’’. Πραγµατικά, θα 

είναι πολύ χρήσιµο να δείτε τα σχέδια, από πού έχουν περάσει, ας πούµε, στους δρόµους µας, ή 

µέσα στα κτίρια τα δηµόσια οι καλωδιώσεις, για να γελάσετε! Θα ήταν επίσης χρήσιµο, να δείτε 

ποιοι έκαναν αυτά τα έργα, για να γελάσετε επίσης. Αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Και θα ήταν 

επίσης χρήσιµο, να δείτε ποιοι έκαναν τις µελέτες γι’ αυτά τα έργα και µε ποιες προδιαγραφές 

έκαναν αυτά τα έργα, επίσης για να γελάσετε.  

Αν λοιπόν, πάµε να µηδενίσουµε τα πάντα στη χώρα και να κάνουµε τη χώρα µία 

αποικία, πάµε πάρα πολύ καλά!  

Και φίλε Γιάννη (για τον Γιάννη τον Οικονοµίδη λέω), επειδή µίλησες ως Τοµέας του 

ΠΑΣΟΚ, καλό θα ήταν να υπάρχει και δέσµευση από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν θα το ψηφίσει στο 

Κοινοβούλιο. Να µην ακούσουµε πάλι το γνωστό παραµύθι: «Μας το είπε η Τρόικα». Γιατί το 

γνωστό παραµύθι «Μας το είπε η Τρόικα», χωρίς επιχειρήµατα και τεκµηρίωση, σηµαίνει ότι 

κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα, να αποδοµήσουν τον 

εναποµείναντα παραγωγικό ιστό της χώρας και όλοι εδώ πέρα να είµαστε κάπου υπάλληλοι, ή 

άνεργοι, εντός ή εκτός χώρας. Και προφανώς, δεν πρόκειται να το ανεχθούµε.  

Εµείς από την πλευρά µας, έχουµε συνεργαστεί µε το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων. Θα 

ήθελα να πω στο Υπουργείο Εµπορίου, να µην συνεργάζεται τόσο στενά µε τη Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, πραγµατικά πρέπει να είναι εξαντλητική αυτή η συνεργασία. ∆εν 

πρέπει να υπάρχει λεπτό το τελευταίο τρίµηνο που δεν είσαστε µαζί! Το έχω διαπιστώσει.  

Θέλω να πω λοιπόν, ότι εµείς είµαστε στη διάθεση της Ανεξάρτητης Αρχής, για να 

υλοποιηθούν τα ηλεκτρονικά συστήµατα, για να εµπλουτίσουµε µε τις γνώσεις µας και να πάµε 

παρακάτω σε θέµατα διαφάνειας, καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, πραγµατικών Μητρώων. 

Υπάρχουν άλλωστε, πρόσφατα, ρυθµίσεις που επιτρέπουν στο Επιµελητήριο και στους 

υπόλοιπους φορείς τέτοιες δραστηριότητες και έχουµε ξεκινήσει να τις υλοποιούµε. Αλλά δεν θα 

είµαστε σε καµία περίπτωση, σύµµαχοι σε όλο αυτό το πράγµα, δηλαδή στη διάλυση του 
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τεχνικού κόσµου. Έχει διαλυθεί ήδη, θέλουν να τον διαλύσουν ακόµη περισσότερο. Ε, δεν θα 

είµαστε µαζί.  

Σας ευχαριστώ πολύ και συγνώµη για την ένταση.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Σπίρτζη, προβλέπεται η συµµετοχή σας και στο Στρογγυλό Τραπέζι, µε τα 

γνωστά θέµατα µε τα οποία έχετε ασχοληθεί κιόλας: διαφάνεια, αναθεωρήσεις, νέα τιµολόγια, 

τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ. Θα µείνετε;  

ΧΡ.ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα µε εκπροσωπήσουν. Θα µείνω για ένα τέταρτο – είκοσι λεπτά.  

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Λέµε να κάνουµε ένα µικρό διάλειµµα, (για να φάει κάτι ο κόσµος), περίπου δέκα 

– δεκαπέντε λεπτά και αν έχετε κουράγιο, πολύ σύντοµα θα πούµε µερικά πράγµατα.  

Ακολουθεί διάλειµµα. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Συνάδελφοι και φίλοι, περνάµε στο τελευταίο µέρος της εκδήλωσής µας, που είναι 

Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα… Συγγνώµη, δεν είµαι συντονιστής. Είµαι καλεσµένος. 

 Κύριε Καραλή, έχετε τον λόγο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ): Λοιπόν, Στρογγυλό Τραπέζι. Το θέµα του Στρογγυλού 

Τραπεζιού φυσικά έχει ανοίξει µε όλα αυτά που ακούστηκαν από το πρωί, τα πολύ ενδιαφέροντα 

και σηµαντικά. 

 Θα ξεκινήσω µε µία επισήµανση. Σήµερα, κατά το εορτολόγιο, είναι του Κάλλιστου. 

Κατά σύµπτωση, εδώ αναζητείται από το πρωί το κάλλιστο. ∆ιότι ακριβώς το Σχέδιο Νόµου που 

εµφανίστηκε, όπως φάνηκε από τη συζήτηση και την παραδοχή ακόµα και των συντακτών του, 

έχει πολλά, πάρα πολλά προβλήµατα και κενά. 

 Ένα πράγµα που πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, τουλάχιστον εδώ, όσοι βρίσκονται στο 

τραπέζι, είναι κατά τρόπο δηµοψηφίσµατος: Ναι ή όχι στη µεταρρύθµιση;  

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Ναι. 

Κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Εγώ θα παραπέµψω στη διαφήµιση της ΟΤΕ double play. «Σιγά µην κάνουµε 

µεταρρυθµίσεις», που λέει. Με συγχωρείτε τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή; 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Ναι, υπό προϋποθέσεις 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Ναι, υπό προϋποθέσεις φυσικά. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καταρχήν, λοιπόν, συµφωνούµε για τις µεταρρυθµίσεις. 

 Το δεύτερο, µεταρρυθµίσεις, όπως ακούσαµε το εκπληκτικό σήµερα, κατ’ εµέ 

εκπληκτικό, από τον κ.Ράικο, η µεταρρύθµιση αυτή είναι µε το πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό το 

είπε ο κ.Ράικος, ο οποίος είπε µάλιστα η εντολή είναι µέχρι τέλος Μαρτίου, να υφίσταται αυτό το 

νοµοθετικό πλαίσιο. 
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 Άρα, λοιπόν, το δεύτερο εύλογο ερώτηµα, που βγαίνει και θα ξεκινήσω από τη Σύµβουλο 

του Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι, την κα Τρέζου, είναι: Ναι ή αναστολή, όσο θα χρειαστεί, για να 

αναµορφωθεί αυτό το νοµοσχέδιο; 

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Είναι σίγουρο ότι χρειαζόµαστε επικαιροποιήσεις, µεταρρυθµίσεις, του 

νοµοθετικού πλαισίου. Αυτή τη στιγµή αντιλαµβάνοµαι ότι έγινε ένα νοµοσχέδιο υπό την πίεση 

συµβατικών µας υποχρεώσεων έναντι του µνηµονίου κλπ. 

 Εποµένως, αντιλαµβάνοµαι ότι δεν µπορούµε να αποφύγουµε ένα νοµοσχέδιο έτσι, µ’ 

αυτή την ταχύτητα όπως έγινε. Εκείνο που θα προσπαθήσουµε να κάνουµε είναι να φροντίσουµε 

ώστε το νοµοσχέδιο αυτό να µην προκαλέσει βλάβη στην υλοποίηση των έργων κατά την 

περίοδο της µερικής ή συνολικής εφαρµογής του.  

 Άρα, εργαζόµαστε προς αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγµή, να φροντίσουµε ώστε να 

ελαχιστοποιήσουµε τα ενδεχόµενα προβλήµατα 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να κάνω µία διευκρινιστική ερώτηση; 

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Ναι. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λέτε είναι υπό την πίεση και πρέπει να τελειώσουµε αυτό το νοµοσχέδιο, 

γιατί είναι συµβατική υποχρέωση. Σας είπα και το παραδέχθηκε και ο κ.Ράικος, µάλλον το 

αποκάλυψε ο κ.Ράικος, ότι ως το τέλος Μαρτίου θα πρέπει αυτό το νοµοσχέδιο κατά την επιταγή 

του µνηµονίου να είναι έτοιµο. Εσείς, ως Υπουργείο ΥΠΥΜΕ∆Ι, πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό 

το νοµοσχέδιο µέσα σε τέτοια ασφυκτικά πλαίσια ή θέλουµε χρόνο;  

 Και δεύτερο, έχετε ξεκινήσει εσείς την προεργασία που σας βαραίνει;  

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Εγώ είµαι τεχνικός καταρχάς, δεν είµαι δικηγόρος, δεν είµαι νοµικός. Χωρίς να 

µπω λοιπόν στις λεπτοµέρειες του γεγονότος, ότι το προτεινόµενο νοµοσχέδιο ενδεχοµένως να 

προκύψει αντισυνταγµατικό, διότι δεν προβλέπει γενικούς όρους για την εκτέλεση των 

συµβάσεων ή οτιδήποτε άλλο, έστω λοιπόν ότι ξεπερνάµε όλα αυτά και πάµε πιο κάτω, εµείς σ’ 

αυτή τη φάση είµαστε διατεθειµένοι να συνεργαστούµε ώστε να αφαιρέσουµε  όρους οι οποίοι 

θα προκαλέσουν ζηµιά την εποµένη της ψήφισής του και από εκεί και πέρα θα πρέπει να 

συνεργαστούµε στενά µε την Αρχή, ώστε να φτιάξουµε αυτά τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα που µας 

βαρύνουν. Στο τέλος θα δούµε αν τελικά προλάβουµε να τα διαµορφώσουµε και τελικά να 

ισχύσει το νοµοσχέδιο όπως θα διαµορφωθεί µέχρι το τέλος Μαρτίου τ.ε. ή θα µας προλάβουν οι 

νέες Οδηγίες και τελικά δεν θα µπει ποτέ σε ισχύ στο σύνολό του το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.  

Πάντως, θα εργαστούµε προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Απλώς, εγώ σας ρώτησα κάτι πιο συγκεκριµένο. Αποφύγατε. Εντάξει. 

Λογικό είναι.  
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 Και θα περάσω αµέσως, περίπου µε το ίδιο ερώτηµα, στον κ.∆αµβέργη, ο οποίος είναι 

Πρόεδρος του Συνδέσµου Μελετών Υδραυλικών Έργων. Βλέπετε ότι η πολυδιάσπαση 

προχωράει στον τεχνικό κλάδο. Έχουµε πολλούς Συνδέσµους Μελετητών, πολλούς Εργοληπτών 

κλπ. 

 Κύριε ∆αµβέργη, έχετε τον λόγο. 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Καταρχήν, θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση. ∆εν υπάρχει πολυδιάσπαση. 

Είµαστε ο µόνος Σύνδεσµος που υπάρχει στα υδραυλικά έργα, απ’ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν 

άλλοι Σύνδεσµοι. Είναι 50 χρόνια Σύνδεσµος. Κλείνει η παρένθεση. 

 Τώρα, όσον αφορά αυτό το Σχέδιο Νόµου που έχει παρουσιαστεί, βλέποντάς το, όλοι 

εντοπίσαµε κάποια σηµεία περίεργα. Και βλέποντας και παρακολουθώντας όλη αυτή την 

κουβέντα, εµένα µου γεννήθηκε ένα ερώτηµα. Αντί να κάνουµε όλες αυτές τις εξαιρετικά 

αµφίβολες κινήσεις, εάν προσπαθούσαµε να φτιάξουµε ένα σύστηµα προδιαγραφών, ώστε οι 

µελέτες µας να είναι πληρέστερες  και ένα σωστό τιµολόγιο, σαν χώρα µήπως θα είχαµε 

µεγαλύτερο κέρδος; 

 Μήπως όλη αυτή η σπατάλη πόρων που θα γίνει, γιατί µιλάµε για κάποια 

χρονοδιαγράµµατα -και µου έχει κάνει εντύπωση πουθενά δεν έχουµε αναφέρει την αδράνεια 

που έχει  το σύστηµα και εµείς οι ίδιοι-, τα οποία θεωρώ εντελώς ανέφικτα. Με συγχωρείτε, 

δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι έχουµε ζήσει και πρόσφατα την εφαρµογή του 3316/05… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εννοείτε τα χρονοδιαγράµµατα για … 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Για την εφαρµογή αυτού του Νόµου 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Για την εφαρµογή. Μάλιστα. 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Μιλάµε και λες θα γυρίσει ένα κουµπί και σε ένα χρόνο όλοι θα είναι 

γνώστες και άριστοι χειριστές του Νόµου. Έχουµε την πρόσφατη εµπειρία από τον 3316. Πήρε 

δύο µε τρία χρόνια για να µπορέσει το σύστηµα να ακολουθήσει, κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε 

στο τραπέζι. Οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν είναι µηχανές να πουν  ωραία, µπράβο τα κάναµε όλα, 

αύριο ξεκινάµε. 

 Όλα αυτά τα πράγµατα έχουν αξιολογηθεί; ∆εν έχω καταλάβει ποιος είναι ο στόχος 

αυτού του Νόµου. Να πάει να κάνει τι; Έχει άλλο προηγούµενο σε όλη την Ευρώπη; Παλιά 

υπήρχαν δύο Οδηγίες, τις κάνανε τρεις. Οι δύο Οδηγίες του ’04 γίνανε σήµερα τρεις. Εµείς τώρα 

λέµε αυτές οι τρεις να γίνουν  µία. Πάµε σε κάποια κατεύθυνση; Ξέρουµε τι κάνουµε αυτή τη 

στιγµή; 

 Και πραγµατικά έχω πολύ µεγάλη ανησυχία στο πως θα εφαρµοστεί. Μήπως θα µπει όλο 

το σύστηµα  σε pause, θα σταµατήσουµε όλοι και θα κοιτάµε και θα λέµε έχω ένα ωραίο Νόµο; 
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Αν αυτή τη στιγµή προσπαθούσαµε σε µία κατεύθυνση, π.χ.  να βελτιώσουµε τις προδιαγραφές, 

να ξέρουµε τι προϊόν παίρνουµε µήπως θα είχαµε ένα καλύτερο αποτέλεσµα; Οι προδιαγραφές 

εκπόνησης των µελετών έχουν συµπληρώσει 40 χρόνια και είναι οι ίδιες. Το πιστεύετε;. 40 

χρόνια.  

 Έχουµε κάνει κάποιες κινήσεις σαν Σύνδεσµος και σας το λέω µε πολύ µεγάλη 

απογοήτευση, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Πριν όλοι είπαµε ναι στη µεταρρύθµιση, ναι στη 

µεταρρύθµιση, ναι στη µεταρρύθµιση; Πώς; Και εγώ που είπα ναι; Υπάρχει διάθεση να αλλάξει 

κάτι; Σας λέω, 40 χρόνια ισχύει το Π∆ 696, του ’74. Άρα, µελετάµε µε  δεδοµένα 50ετίας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εντάξει. Να προχωρήσουµε πάνω στο ίδιο περίπου ερώτηµα µε τον 

κ.Καλέργη, τον Α΄Αντιπρόεδρο του ΣΕΓΜ, του Συνδέσµου Μελετητών Αναληπτικών Γραφείων. 

 Κύριε Καλέργη, επιπροσθέτως, τι χρονική διάρκεια πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα τέτοιο 

έργο που µας έχουν παρουσιάσει ότι πρέπει να γίνει; 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Είµαστε και λίγο κουρασµένοι, οπότε θα προσπαθήσω 

να είµαι και σύντοµος σε ό,τι µε ρωτήσετε. 

 Λοιπόν, εµείς ως ΣΕΓΜ, τα είπαµε και πριν και στην παρουσίαση είπε ο κ.Κάζος, όντως, 

αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε στη χειρότερη µεταπολιτευτική περίοδο, µε τροµερή κρίση στον 

κλάδο µας. Άρα, όντως, για µας ο κλάδος µας χρειάζεται ένα σοκ, ένα πραγµατικό σοκ. 

 Ένας τρόπος για να «σοκαριστεί» ο κλάδος και να πάρει µια άλλη τροχιά, µια τροχιά 

εξυγίανσης που τη χρειάζεται, µια τροχιά ανάκαµψης που τη χρειάζεται, µια τροχιά που να 

βλέπουµε λίγο ένα µέλλον αναπτυξιακό, είναι οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο. Με αυτή τη 

λογική, σε οποιαδήποτε προσπάθεια που θα είχε στόχο τον εκσυγχρονισµό, αλλά εκσυγχρονισµό 

µε όραµα, δηλαδή µε µια συγκεκριµένη πολιτική αντίληψη εκ των έσω, µια προσπάθεια η οποία 

θα προέρχετο από διάγνωση εσωτερική των προβληµάτων ενός συγκεκριµένου τοµέα, όπως είναι 

οι δηµόσιες συµβάσεις και δη ο τοµέας ο δικός µας που είναι οι µελέτες και τα δηµόσια έργα, θα 

ήµασταν θετικοί και είµαστε θετικοί. Εµείς το θέλουµε, θέλουµε να γίνει µεταρρύθµιση. 

 ∆υστυχώς, και δεν θέλω και εγώ να επαναλαµβάνω ό,τι είπαν και οι προλαλήσαντες, 

αυτή η προσπάθεια δεν έγινε ούτε µε όραµα, ούτε επειδή διαγνώσαµε εσωτερικώς ότι έχουµε 

πρόβληµα στο συγκεκριµένο τοµέα, ούτε µε κάποια συγκεκριµένη πολιτική αντίληψη, στην 

οποία θα µπορούσε κανείς να πει διαφωνεί ή συµφωνεί. 

 Αυτό εκ του γενάσθαι είναι ένα σοβαρό µειονέκτηµα για το όλο εγχείρηµα. Μάλιστα, 

προς τιµή του ο Πρόεδρος, ο οποίος για µένα, γιατί έχω παρακολουθήσει δεκάδες τέτοιου είδους 

συναντήσεις, είναι από τους ελάχιστους που καθίσανε από το πρωί µέχρι και πριν λίγο και 

ακούσαµε προσεκτικότατα τον καθένα µας. Και βέβαια είχε και το θάρρος να πει και να 
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εκφράσει την εξαρχής διαφωνία του, που εµείς σε κάποια συνάντηση που κάναµε για το θέµα 

αυτό, µας την είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν. ∆υστυχώς, δεν είναι έτσι. 

 Εάν θα µπορούσε κανείς να πει ότι αυτά τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, τα τρία τα βασικά 

που µας αφορούν πάρα πολύ, δηλαδή Μητρώα, Κανονισµοί ανάθεσης και Κανονισµοί 

εκτέλεσης, ήταν έτοιµα από τα αντίστοιχα Υπουργεία, τα είχαµε δει, τα είχαµε διαβουλευτεί µε 

γόνιµο τρόπο, µε συµµετοχή των παραγωγικών φορέων, γιατί αυτό φτιάχτηκε χωρίς καµία 

συµµετοχή, µα καµία, γι’ αυτό και ήταν έκπληξη, θα µπορούσε αυτό το πράγµα να περπατήσει. 

 Και θέλω να πω και το εξής: Ακούστηκε από πολλούς, εντάξει, είναι ένα βασικό 

επιχείρηµα, να εναρµονιστούµε πλέον, έτσι κι αλλιώς «κοντός ψαλµός αλληλούια», µε τις 

καινούργιες Οδηγίες. Αυτό δεν λέει κάτι. ∆ηλαδή αν αυτό το νοµοθέτηµα, αντί για τις παλιές 

Οδηγίες, είχε όλες τις καινούργιες, θα άλλαζε κάτι για µας; Πάλι µε εξουσιοδοτήσεις ίδιες για 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα κλπ., πάλι τα ίδια θα λέγαµε εδώ. Να ‘µαστε σαφείς τώρα και ειλικρινείς 

µεταξύ µας. Απλά, θα είχαν περάσει κάποια πράγµατα που όντως είναι µια φιλοσοφία 

διαφορετική, θέµατα ποιότητας, τα είπαµε, δεν θέλω να κουράσω. 

 Άρα, είναι πολύ κρίσιµο να δούµε και να δουλέψουµε µαζί, τα αρµόδια Υπουργεία. Εµείς 

προς το παρόν είµαστε στο Ανάπτυξης. Βασικό µας µέληµα είναι και πιστεύω το ΥΠΥΜΕ∆Ι εδώ 

να βοηθήσει να ’ρθουµε στο ΥΠΥΜΕ∆Ι και στο ΥΠΕΚΑ. Προς το παρόν βεβαίως, µε βάση το 

Νοµοσχέδιο, είµαστε στο Ανάπτυξης, µε τις Υπηρεσίες γενικώς. Να τα δουλέψουµε και να 

φτιάξουµε κάτι. Υπάρχει µαγιά. Υπάρχει η µαγιά των 30 χρόνων, που είπε και ο πρώην Γενικός 

Γραµµατέας ο κ.Οικονοµίδης. Υπάρχει η µαγιά του Νοµοσχεδίου που είχε παρουσιάσει τότε, το 

οποίο το είχαµε διαβουλευτεί πάρα πολύ, µε τις διαφωνίες που είχαµε και µε τα θέµατα που 

συµφωνήσαµε από κοινού. Υπάρχει δηλαδή µαγιά. 

 Αλλά επί της ουσίας, αν θέλετε την άποψή µου, µε αυτά όλα που γνωρίζω και µ’ αυτό 

που µας είπε ο Πρόεδρος σήµερα, ότι αυτό θα κατατεθεί εντός του Μαρτίου, γιατί µέσα 

Απριλίου κλείνει η Βουλή λόγω εκλογών κλπ., εγώ νοµίζω ότι θα κατατεθεί, θα µπει το τσεκ στη 

αντίστοιχη µνηµονιακή υποχρέωση και αυτό και να ψηφιστεί ακόµα, θα αναβάλλεται συνεχώς. 

Το εξάµηνο αυτό θα έχει πολλά εξάµηνα. Πιστέψτε µε, εδώ θα είµαστε και θα το δείτε αυτό. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ τον κ.Καλέργη. 

 Στον κ.Αλεξόπουλο, τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Μελετητών Ελλάδας. 

 Κύριε Αλεξόπουλε, εσείς επί χρόνια επίσης έχετε µελετήσει και από πολλές θέσεις του 

τεχνικού κόσµου αυτά τα θέµατα. Και σας ρωτάω. Αυτή τη στιγµή, πέρα από τον αιφνιδιασµό, 

είπατε και ένα ναι στις µεταρρυθµίσεις, πώς το βλέπετε να το προσεγγίζουµε; Και πάλι θα σας 
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έλεγα να µου το προσδιορίσετε και χρονικά αυτό. ∆ιότι σε κουβέντες µένουµε για πολύ µεγάλο 

διάστηµα στην Ελλάδα. 

Κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραλή, ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτηση, είπα µε πολύ 

ενθουσιασµό ναι στις µεταρρυθµίσεις διότι είναι κοινός τόπος. ∆ηλαδή δεν φαντάζοµαι να 

υπάρχει κανένας εδώ, είτε στο πάνελ, είτε στο ακροατήριο, που να µη βλέπει την ανάγκη 

µεταρρυθµίσεων. Εποµένως, δεν τίθεται θέµα αυτό. 

 Τώρα, ο τρόπος που έγινε, αφήστε τον αιφνιδιασµό στην άκρη, δεν µιλάµε για το ότι η 

Κυβέρνηση ήθελε να βάλει ένα τσεκ, επειδή δεν έχει µπορέσει να παρουσιάσει έργο στις 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες µένουν πίσω, παραπίσω, και έχει περιοριστεί στα 

δηµοσιονοµικά και επίσης έχει περιοριστεί να εφαρµόζει σ’ αυτά που έχει προσθέσει στα 

µνηµόνια. ∆ιότι τα µνηµόνια, όπως ξέρετε, έχουν δύο κεφάλαια. Ο κ.Οικονοµίδης το έχει 

ακούσει. Το έχω πει και στον προηγούµενο Υπουργό. 

 Έχει το κεφάλαιο που ζήτησαν οι λεγόµενοι δανειστές µας µε διαρθρωτικές και 

χρηµατοοικονοµικά και το κεφάλαιο που έβαλε µέσα η εκάστοτε Κυβέρνηση. Και περιορίζονται 

λοιπόν να κάνουν αυτά που βάλανε οι ίδιοι και στα χρηµατοοικονοµικά. Για τις διαρθρωτικές δεν 

έχουν κάνει τίποτα.  

 Τώρα, λοιπόν, είναι µία ευκαιρία να τραβήξουµε ένα τσεκ στην όποια υποχρέωση. ∆ιότι 

εδώ που τα λέµε, εγώ κ.Καραλή αµφισβητώ και την ένταση και το βάθος της υποχρεώσεως, 

δεδοµένου ότι, όπως λέει και ο κ.Στουρνάρας, οι σκληρές διαπραγµατεύσεις θα µπορούσαν πάρα 

πολύ απλά να περιλάβουν αυτό µε µια αιτιολόγηση επί των πραγµατικών µεταρρυθµίσεων που 

χρειάζονται και χρειάζονται µε ένα χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα σας απαντήσω για το 

χρονοδιάγραµµα, ότι θα µπορούσε να επιφέρει µια πραγµατική τοµή και στη διαφάνεια και στην 

αξιοκρατία και  αναπτυξιακή, όσον αφορά την παραγωγή δηµοσίων έργων, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, είτε υποδοµών, είτε έργων που προκύπτουν από επενδύσεις κ.ο.κ. 

 Λοιπόν, είναι σαφές ότι έξω και από οποιαδήποτε…, δεν θα σταθώ στον αιφνιδιασµό, η 

Κυβέρνηση έκανε πάσα στην Επιτροπή, για να µην έχει και την ευθύνη, κατά την αντίληψή µου, 

στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ετοίµαζαν οι άνθρωποι χωρίς καµία 

διαβούλευση, απ’ ό,τι άκουσα, απ’ ό,τι ξέρω από πηγή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων µε 

τα αρµόδια Υπουργεία, και καθ’ όλα άξιοι, δεν έχω καµία αντίρρηση, µε σαφή όµως (φαίνεται 

πολύ καλά από τα κείµενα που παρουσιάστηκαν), µε σαφή έλλειψη εµπειρίας στα έργα.  

 Μπορεί να είναι εξαίρετοι νοµικοί. Ο σηµερινός Πρόεδρος έχει µια σταδιοδροµία 

εξαιρετική, ακεραιότητος, δικαστού, όλα αυτά τα πράγµατα και τις ικανότητες που του 

παρουσιάζει το βιογραφικό του.  
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 Αλλά παρόλα αυτά, έννοιες όπως π.χ. της διάκρισης µεταξύ παροχής υπηρεσιών, 

καθαριότητος, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και της παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα, που είναι ο τοµέας µελετών, ε δεν νοµίζω ότι κανένας 

κατάλαβε τι διαφορά υπάρχει. ∆ιότι αν είχε καταλάβει, κ.Καραλή, δεν θα είχαµε αυτή την 

οµπρέλα, την οποία πολύ σωστά επεσήµανε ο κ.Οικονοµίδης, σήµερα και να αφήσουµε, αφήστε 

τις εξουσιοδοτήσεις, εγώ δεν θα σταθώ σ’ αυτά που είπε ο κ.Σταµόπουλος, τα οποία, παρόλο που 

δεν είµαι νοµικός, καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα σωστά, δεν θα σταθώ στο από ποιες 

εξουσιοδοτήσεις θα προκύψουν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 

 Είναι δυνατό να έχουµε αυτό τον γενικό Νόµο µε στοιχειώδη ή ασαφή περιγραφή του τι 

εξουσιοδοτήσεις δίνει για να γίνει τι; Εδώ ήθελε τρεις Νόµους, κ.Καραλή. Και αυτό το 

χρονοδιάγραµµα αν ανατεθεί στον καθένα ο οποίος έχει την εµπειρία και σε οµάδες, Υπουργεία, 

στο ΥΠΥΜΕ∆Ι, στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τους εµπλεκόµενους φορείς, δεν σας λέω ότι θα 

είχε τελειώσει τον προηγούµενο χρόνο, αν του είχε ανατεθεί εγκαίρως, αλλά και τώρα έχουµε 

µπροστά µας ένα έτος µε πολύ σφιχτές διαδικασίες για να προχωρήσουµε σε κάτι το οποίο θα 

είναι εφαρµόσιµο. ∆ιότι µην ξεχνάτε, αυτό το επεσήµαναν όλοι οι οµιλητές σχεδόν, και εδώ 

εµείς που είµαστε στο πάνελ, ότι αυτό το πράγµα δεν πρόκειται να µπορέσει να εφαρµοστεί και 

όλοι βλέπουµε να ακολουθείται η συνήθης ελληνική διαδικασία. Θα ψηφίσουµε κάτι, το οποίο 

θα του δώσουµε µία παράταση κ.ο.κ. 

 ∆εν µας επιτρέπεται πια, στην κατάσταση που είναι η χώρα και οι υποδοµές της και η 

αναπτυξιακή της θέση, δεν µας επιτρέπεται να πάµε άλλη µία αναβολή, να µην εφαρµόσουµε 

µεταρρυθµίσεις, να µην ψηφίσουµε σωστές µεταρρυθµίσεις που να µπορέσουν να µας βγάλουν 

από το σηµερινό τέλµα και να µας δώσουν την αναπτυξιακή ώθηση. 

 Ο χρόνος που είπα, το ένα έτος, θέλει πάρα πολύ σφιχτή δουλειά και υπό την προϋπόθεση 

βέβαια ότι θα έχουµε τους τρεις ανεξάρτητους τοµείς που σας είπα. 

 Βεβαίως, περιττό να σας πω, και εδώ θα πρέπει να δώσω, σ’ αυτό το πόνηµα που έχουµε, 

θα δώσω εύσηµα στους συνεργάτες της Ανεξάρτητης Αρχής, οι οποίοι δουλέψανε, οι οποίοι και 

από τις νέες Οδηγίες πήραν κάποια σηµεία και τα ενσωµατώσανε. Βεβαίως, λένε ότι δουλέψανε 

µε την 17 και την 18, που σηµαίνει ότι σε λίγο καιρό θα πρέπει να το ξαναδουλέψουµε.  

 Και επειδή, όπως πολύ σωστά επεσήµανε ο κ.Σταµόπουλος, οι Οδηγίες είναι γενικές και 

επαφίεται η εξειδίκευσή τους στα µέλη, στα εθνικά µέλη, είναι σαφές ότι αυτή η δουλειά θα 

πρέπει να γίνει εδώ και τώρα µε τις νέες Οδηγίες και όχι να στηριζόµαστε στον 17618 για να 

πάµε σε τέρµινα. 
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 Αυτά που σας λέω, λοιπόν, ο χρόνος, είναι υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν αυτά τα 

πράγµατα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ τον κ.Αλεξόπουλο και να επισηµάνω σ’ αυτό το σηµείο ότι οι 

νέες Οδηγίες, που ψηφίστηκαν τώρα, στην Ελλάδα πρέπει να εφαρµοστούν, αν δεν κάνω λάθος, 

ένα χρόνο νωρίτερα απ’ ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

Κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι, ναι. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Έτσι δεν είναι; 

Κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι, ναι. 

ΜΕΛΟΣ: (εκτός µικροφώνου) Είχαµε πει στην πρώτη συνάντηση που είχαµε κάνει στις 

Βρυξέλλες ότι… Η αλήθεια είναι ότι στην επόµενη δεν… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ∆εν το αναφέρανε; 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Προέκυψε το πλεόνασµα, γι’ αυτό! 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Είναι προφανές ότι είχαν κατά νου όντως να τις εφαρµόσουµε εµείς πρώτοι. 

Γιατί, αν διαβάσετε το δεύτερο µνηµόνιο και την αντίστοιχη υποχρέωση που σήµερα πάµε να την 

εφαρµόσουµε, λέει για το δεύτερο τρίµηνο του ’12. Οπότε προφανώς θεωρούσανε ότι θα 

δουλέψουµε, γιατί µάλιστα στην υποχρέωση είχε, άµα το διαβάσει κανείς, είναι µία πολύ ωραία 

παράγραφος γενικώς, µιλάει για εξορθολογισµό, µιλάει για διάφορα, ότι θα γινόταν µία οµάδα 

που θα είχε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν έχουµε ακούσει τίποτα τι έχουν γίνει απ’ 

αυτά. Άρα, γι’ αυτό θα το λέγανε. 

 Πάντως, δεν υπάρχει αυτή η διάκριση στην Οδηγία. Είναι δύο χρόνια για την Ελλάδα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ωραία. Πηγαίνοντας πιο κάτω. Κύριε Βλάχο, απ’ ό,τι προκύπτει από τη 

συζήτηση, όλοι οι συνοµιλητές µας µιλάνε ότι χρειάζεται ένας χρόνος, που είπε ο 

κ.Αλεξόπουλος… 

Κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ένας ορίζοντας πείτε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ένας ορίζοντας κλπ.  

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Ένα τέρµινο. 

Κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Για να µη µιλάµε µε τέρµινα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Στο ενδιάµεσο, οι εργολήπτες, οι κατασκευές των έργων, τι γίνεται; 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Καταρχήν, δεν είµαι Υπουργός, ούτε Γενικός Γραµµατέας, ούτε έχω …, ως 

εργολήπτης. 

 Να πω ότι στο ερώτηµα που βάλατε στην αρχή, κ.Καραλή, για το αν συµφωνούµε µε τις 

µεταρρυθµίσεις και όλοι απάντησαν θετικά, κάποιοι υπό όρους, είναι γεγονός ότι θέλουµε τις 

µεταρρυθµίσεις, αρκεί να µη θίγουν την καθηµερινότητά µας και να αισθανόµαστε απόλυτα 
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ασφαλείς, σε όλους τους τοµείς, είτε σε συµβολαιογράφους, σε ταξιτζήδες. Θυµάµαι την 

απόδειξη που επί Υπουργίας Παπακωνσταντίνου επιβλήθηκε στους ταξιτζήδες, στα βενζινάδικα 

και στις λαϊκές αγορές. Αντιδρούσανε µε επιχειρήµατα, οι ταξιτζήδες ότι δεν χωράει µέσα στο 

ταξί η ταµειακή, οι βενζινάδες ότι το σύστηµα εισροής-εκροής, έχουν κάτι διαρροές οι 

δεξαµενές, άρα θα έχουν µονίµως πρόβληµα και θα έχουν φορολογικό πρόβληµα και οι πωλητές 

των λαϊκών αγορών είχαν σηκώσει γη και ουρανό ότι είµαστε αγράµµατοι άνθρωποι και πώς θα 

κάνουµε λογαριασµούς όταν χρησιµοποιούµε ταµειακή µηχανή. 

 Λοιπόν, εφαρµόστηκαν, εφαρµόζονται πλήρως. ∆εν ξέρω αν µπαίνετε συχνά σε ταξί. 

Βενζίνη βάζετε εν πάση περιπτώσει. Ένα από τα δύο θα το κάνετε. Λαϊκή ίσως λιγότεροι πάτε 

από σας. Εφαρµόζεται παντού και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και είναι και ευγενέστατοι και 

σε κυνηγάνε να στη δώσουν. 

 Λοιπόν, τις µεταρρυθµίσεις πολλά χρόνια δεν τις κάναµε. Έχω αιρετική άποψη σ’ αυτό. 

Ενώ είχαµε και δηµοκρατία και δυνατότητα έκφρασης κλπ. και δεν τις κάναµε και είµαστε 

υπεύθυνοι συλλογικά. 

 Εγώ θεωρώ ότι αυτό το Νοµοσχέδιο δεν είναι το Νοµοσχέδιο Ρέππα ή το Νοµοσχέδιο 

Σουφλιά ή το Νοµοσχέδιο Οικονοµίδη-Λαµπρόπουλου. Είναι το Νοµοσχέδιο που επιβάλλεται 

από το µνηµόνιο και θεωρώ ότι γι’ αυτό το λόγο θα γίνει, θα προχωρήσει. 

 Σίγουρα υπάρχουν τεράστια κενά, αλλά είµαστε υπεύθυνοι όλοι. Όταν δεν 

συνεργάζονται, εγώ δέκα χρόνια ασχολούµαι µε τον συνδικαλισµό, η συνεργασία µεταξύ του 

Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν µονίµως 

στο απόλυτο µίσος. Κάτι ειρωνικό είπε και ο Πρόεδρος προηγουµένως, ο Σπίρτζης, για τη 

συνεργασία των δύο Υπουργείων. 

 Όταν κάθε Υπηρεσία, κάθε Υπουργείο είναι βιλαέτι, εµείς πηγαίναµε στον Υπουργό τον 

κ.Σουφλιά και µας έλεγε «τώρα τον Νόµο πού να τον αλλάξουµε, τι να βελτιώσουµε, καλά πάµε, 

πείτε στον Αλογοσκούφη να βγάλει λεφτά για τα έργα, εγώ θα σας υποστηρίξω». Και πηγαίναµε 

στον Αλογοσκούφη και έλεγε «λεφτά δεν µπορούµε να δώσουµε, κοιτάξτε να κάνετε θεσµικές 

µεταρρυθµίσεις µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, να βελτιώσετε τη δουλειά σας». Και η αντιπάθεια και η 

αντιπαράθεση υπήρχε και µεταξύ των ∆ιευθυντών και µεταξύ των Προϊσταµένων και µεταξύ των 

υπαλλήλων ακόµα. 

 Λοιπόν, εάν δεν τα επιβάλλει κάποιος, λυπάµαι που το λέω, είναι αντίθετο µε το 

δηµοκρατικό πολίτευµα, είναι αντίθετο µε τις δηµοκρατικές αρχές, αλλά θα επιβληθούν. 

 Αυτό που µπορούµε να κάνουµε εµείς είναι να δούµε ότι, εφόσον θα επιβληθούν, που δεν 

είµαι και αντίθετος ιδεολογικά, γιατί εντάξει, µέχρι πότε θα σε περιµένει και ο άλλος, σου δίνει 
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λεφτά, σου έχει δώσει δύο ΜΟΠ, τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και ετοιµάζεσαι να 

πάρεις και άλλο και δεν έχεις τρόπο να τα αξιοποιήσεις; Γιατί  αξιοποίηση δεν είναι µόνο η 

απορρόφηση. Η απορρόφηση είναι ένα θέµα. Στο τέλος τρέχουµε, προλαβαίνουµε στην 

απορρόφηση. Είµαστε και λίγο ικανοί, λίγο τσαπατσουλιά, λίγο κάνουµε τα στραβά µάτια. 

Γίνεται η απορρόφηση. 

 Το θέµα είναι ότι µε τα λεφτά αυτά, επαναλαµβάνω, δεν έχουµε κάνει ακόµα τον δρόµο 

Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. ∆εν τον έχουµε κάνει τον δρόµο. ∆ηλαδή πόσα πακέτα, πόσα 

Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, πόσα σχέδια Marshal πρέπει να κάνουµε εµείς και ο µηχανισµός 

µας αυτός για τον οποίο καµαρώνουµε ότι είµαστε οι φοβεροί µηχανικοί, πολύ καλοί εργολάβοι; 

Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Είναι προφανές αυτό. 

 Και εγώ νοµίζω ότι η κλεψύδρα έχει αδειάσει και αναγκαστικά θα προχωρήσουµε. Και 

πρέπει να το καταλάβουµε. Και οι συνάδελφοι οι εργολάβοι πρέπει να είναι πάρα πολύ 

προσεκτικοί, να µη χτυπάνε εκπτώσεις αλόγιστες, να µην τρελαίνονται, να µη φαντάζονται ότι θα 

επιστρέψουµε στα παλιά µε τίποτα. Και αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι, κατά τη γνώµη µου, 

να παρέµβουµε, να βγάλουµε τις επιπολαιότητες, τα λάθη κλπ., τα οποία από την εµπειρία µας 

σαν µηχανικοί της παραγωγής, όπως και πολλοί πάλι από την εµπειρία τους, γιατί και αυτοί στην 

παραγωγή είναι, όταν δηµοπρατούν και έχουν την υποχρέωση ένας υπάλληλος να δηµοπρατήσει 

ένα έργο σηµαντικό, ξέρει από πόσα κύµατα έχει περάσει µέχρι να φτάσει να υπογραφεί η 

σύµβαση. 

 Ξέρουµε τι λάθη µπορεί να γίνουν. Επισήµανα µερικά ενδεικτικά προηγουµένως. 

Ξέρουµε, παρότι δεν έχουµε τα αρχεία που θα ’πρεπε να ’χουµε και τη µηχανογράφηση που θα 

’πρεπε να ’χουµε, αυτά πρέπει να προσπαθήσουµε να τα προλάβουµε. Ο στόχος ο δικός µας θα 

είναι να προλάβουµε ό,τι µπορούµε. ∆υστυχώς, είµαστε σε άµυνα. ∆εν είµαστε σε επίθεση. Και 

δεν υπάρχει και κανένας φορέας άλλος, είτε είναι από τους εργολήπτες, είτε από εργολήπτες µε 

µελετητές, είτε από το ΤΕΕ, κανένας φορέας που να έχει ετοιµάσει µία πρόταση. 

 Σήµερα εδώ πέρα οργάνωσε µία εκδήλωση ο ΣΑΤΕ και δεν ήρθαν, να πω την αλήθεια 

δεν καλέσαµε κιόλας, γιατί ξέραµε ότι θα γινόταν η χάβρα των Ιουδαίων, τις άλλες εργοληπτικές 

οργανώσεις. 

 Λοιπόν, αυτή τη στιγµή είµαστε τόσο διασπασµένοι και τόσο ο καθένας σκέφτεται 

διαφορετικά, ακόµα και µέσα στις ίδιες τις οργανώσεις, που δεν είµαστε σε θέση να προτείνουµε. 

 Εποµένως, θα κοιτάξουµε, για να κλείσω την απάντηση, κ.Καραλή, να 

ελαχιστοποιήσουµε τις κακές επιπτώσεις. Και πρέπει µε πολύ µεγάλη προσοχή να πορευόµαστε 

ούτως ώστε να αποφύγουµε κακοτοπιές. Εδώ βλέπουµε ότι έχουν αλλάξει οι Νόµοι ριζικά. 
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Έχουµε το πιο αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρώπης ας πούµε σε θέµατα συµπληρωµατικών 

συµβάσεων, σε θέµατα ελέγχων, γιατί ίσως είχαµε και τα περισσότερα προβλήµατα ή γιατί 

δώσαµε δικαιώµατα. Αν θέλετε, όλα µπορεί να ισχύουν.  

 Και παρόλα αυτά, οι εκπτώσεις στα έργα είναι της τάξης του 10%, όχι, για να µην είµαι 

υπερβολικός, κάτω του κόστους. ∆ηλαδή δεν µπορεί το σίδερο σε ένα οικοδοµικό έργο, το 

σκυρόδεµα, τα πλακάκια, τα κεραµικά πλακάκια να δίνονται µε τιµές οι οποίες δεν υπάρχουν. 

∆εν υπάρχουν στην αγορά. Είναι δεδοµένο πόσο πουλιέται το σίδερο. Είναι χρηµατιστηριακό 

υλικό. ∆εν µπορείς εσύ να βάζεις µε 20% ή µε 15% µικρότερη τιµή. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Το τι 

γίνεται το ξέρουµε όλοι. Είναι δύο, τρία πράγµατα. Και στο τέλος φυσικά καταστρέφεται και ο 

ίδιος ο επιχειρηµατίας και κοµµάτι της αγοράς και το έργο την πληρώνει. 

 Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουµε ακριβώς αυτό που είπατε, κ.Καραλή, στο 

µεταβατικό στάδιο να µη δηµιουργηθεί κενό. Να µπορέσει να εξελιχθεί οµαλά η εξέλιξη των 

έργων. Και σ’ αυτά που θα εφαρµοστεί η καινούργια νοµοθεσία, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι τόσο 

µεγάλο θέµα να συνταχθούν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα θα είναι 

περίπου οι σηµερινοί Νόµοι, δεν το βλέπω τόσο σπουδαίο. Τώρα, εάν υπάρχει κάποιο κόµµα… 

ΜΕΛΟΣ: FIDIC. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Μου λένε FIDIC από κάτω. Έχει ξεσπάσει κίνηµα υπέρ των FIDIC, κ.Οικονοµίδη. 

Το FIDIC όµως είναι τρόικα. Είναι µία ευρωπαϊκή διαδικασία, την οποία εάν την είχαµε… 

ΕΜΜ.ΒΡΑΪΛΑΣ: (Μιλάει εκτός µικροφώνου) 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Είναι τρόικα επί της ουσίας, κ.Βράϊλα. Επί της ουσίας είναι τρόικα. Κοιτάξτε, όταν 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάναµε µία προσπάθεια σαν ΣΑΤΕ, είχαµε πάει µε τον ∆ήµο τον 

Τουλιάτο, τον Θανάση τον Πιατίδη, και είδαµε τις διαδικασίες τιµολόγησης, ανάλυσης τιµών και 

προδιαγραφών σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και ήρθαµε και τα είπαµε εδώ πέρα, µας κοίταζαν σαν 

UFO. Και ένας διακεκριµένος επιστήµονας και άνθρωπος του χώρου έγραψε ένα άρθρο «ΣΑΤΕ 

– Οι Γερµανοί ξανάρχονται».  

 Γιατί να αντιγράψουµε το γερµανικό σύστηµα και να µην κάνουµε δικό µας; Κάνουµε και 

δικά µας αυτοκίνητα. ∆ηλαδή οι Γιαπωνέζοι που αντιγράφουν, οι Κινέζοι που αντιγράφουν, είναι 

τα κορόϊδα. Και τώρα αντιγράφουν και οι Γερµανοί. Ο καθένας, στην ανοιχτή κοινωνία που 

ζούµε, την παγκόσµια, ό,τι καλό υπάρχει φροντίζει να το πάρει και να το ενσωµατώσει. ∆εν θα 

ανακαλύψουµε τον τροχό, ούτε θα φτιάξουµε δικό µας internet. Θα αξιοποιήσουµε το  internet . 

 ∆έκα φορές έχουµε φτάσει κοντά στο να συζητήσουµε να κάνουµε ένα σύστηµα για 

τιµολόγια, ένα σύστηµα για αναθεώρηση, ένα σύστηµα για συγχρονισµό εν πάση περιπτώσει των 

τεχνικών προδιαγραφών, των αναλύσεων τιµών και να τελειώνει αυτό το αίσχος της 
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αναθεώρησης το οποίο είναι ένα µπακάλικο αυτή τη στιγµή και µάλιστα ένα κακό µπακάλικο, 

όπως εξελίσσεται. Όσοι είναι συνάδελφοι από εδώ µέσα, να ξέρουν ότι θα φάνε µια τσεκουριά. 

Και ένας λόγος που παραιτήθηκα είναι και αυτός. ∆εν µπορούµε να αντιδράσουµε καθόλου. 

Πάνε κοιτώντας µπροστά, όχι δεξιά, ούτε αριστερά, τίποτα. Μπροστά. 

 Λοιπόν, θα πέσουν περικοπές αφάνταστες. ∆εν τις καταλαβαίνει κανένας τι πρόκειται να 

γίνει. Και λυπάµαι αλλά και σαν Πρόεδρος και σαν συνδικαλιστής δεν µπόρεσα να προλάβω 

τίποτα. Είναι κάτι για το οποίο ντρέποµαι, όχι περισσότερο απ’ όσο πρέπει να ντρέπονται 

κάποιοι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αξιοπρεπής κατάσταση. 

 Πάντα, όσες φορές προχωρήσαµε και φτάσαµε σε συζητήσεις, µπήκε το θέµα ποιος θα 

είναι ο διαχειριστής, θα είναι το Τ.Ε.Ε., θα είναι η ∆11, η οποία απέκτησε τώρα πιστοποίηση, θα 

είναι το ΙΟΚ, θυµάστε ένα φάντασµα ΙΟΚ. Εντάξει, τι να πω; 

ΜΕΛΟΣ: Είχε σταµατήσει και την κίνηση αυτή. Να το λέµε και αυτό. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, νοµίζω ότι απάντησα και είπα και πάρα πολλά. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ τον κ.Βλάχο. Ένα θέµα που τίθεται και τέθηκε µε πολύ µεγάλη 

ανάλυση σήµερα, ήταν αυτή η καινούργια η νοµοθεσία, η οποία µάλλον θα πάψει να είναι 

νοµοθεσία, θα είναι Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις. ∆ηλαδή όλοι ξέρουµε 

ότι αυτά συντάσσονται, εκδίδονται εν αγνοία όλου του κόσµου, των ενδιαφεροµένων. Κανένας 

διάλογος δεν γίνεται. 

 Θέλω να σας ρωτήσω, κα Τρέζου, είναι δυνατό το Υπουργείο, το Υπουργείο που είναι το 

Υπουργείο των έργων παραδοσιακά, να αποδεχθεί µια νοµοθεσία που τόσα χρόνια υποστήριζε, 

διόρθωνε, εφάρµοζε να υποβιβαστεί σε επίπεδο Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων; ∆εν θα νοιώθει µεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, µια και αυτά δεν θα έχουν 

υποστεί τη βάσανο του διαλόγου; 

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Πρέπει να αποδεχθούµε ότι ορισµένα πράγµατα πρέπει να τα πάρουµε ως 

δεδοµένα. ∆εν µπορούµε να αγνοούµε αυτά που πραγµατικά συµβαίνουν και να ξεκινάµε από το 

µηδέν. ∆εν γίνεται. Έπρεπε να είχαµε προλάβει πράγµατα. Συµφωνώ. ∆εν προλάβαµε. Εύχοµαι 

το Νοµοσχέδιο να είναι, αυτό το σοκ που αναφέρθηκε ότι πρέπει να συµβεί στον κλάδο για να 

µπορέσουµε να αντιδράσουµε, εύχοµαι λοιπόν αυτό το Νοµοσχέδιο να είναι το σοκ που 

χρειαζόταν για να µπορέσουµε όλοι µαζί να συνεργαστούµε προς την κατεύθυνση τη σωστή. 

 Τώρα, το γεγονός ότι ο Νόµος περί δηµοσίων έργων τελικά θα γίνει µέσω Προεδρικού 

∆ιατάγµατος και όχι διαβούλευσης, είναι µεν ένα θέµα, δεν το αντιλαµβάνοµαι πάρα πολύ εγώ, 

γιατί οι νοµικοί θα ήταν πιο ευαίσθητοι σ’ αυτό, αλλά εγώ πάλι θεωρώ… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ως τεχνικός εσείς αισθάνεστε ασφάλεια; 
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ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Εγώ ως τεχνικός δεν θα µπορούσα να το προωθήσω και να το φέρω σε πέρας, αν 

δεν συµβουλευτώ και τους υπόλοιπους stake holders, χρησιµοποιώ την αγγλική λέξη, για να το 

συζητήσουµε, να συµφωνήσουµε αν είναι δυνατόν κλπ. ∆ηλαδή η διαβούλευση, έστω και αν δεν 

γίνει επίσηµα, όπως γίνεται στα πλαίσια ενός Νόµου και µέσω της Βουλής, σίγουρα θα γίνει εκ 

των ενόντων για να µπορέσουµε να φέρουµε εις πέρας το νοµοθέτηµα αυτό. ∆ηλαδή δεν θα 

απεµπολήσουµε την δυνατότητα αυτή, ούτε θα την αποφύγουµε. Θα την προτάξουµε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε ∆αµβέργη, εσείς µιλούσατε προηγουµένως για το νοµικό πλαίσιο που 

διέπει τη δουλειά των µελετητών και το οποίο είναι και απηρχαιωµένο, όπως είπατε, και 

πράγµατι έχει να τροποποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι δυνατό τώρα, µε τον τρόπο που 

επιβάλλει το συγκεκριµένο Νοµοσχέδιο, δηλαδή τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα Προεδρικά 

∆ιατάγµατα, να λειτουργήσει επωφελέστερα στο µέλλον η νοµοθεσία για σας; 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Υπό την έννοια του σοκ που είπαµε και πριν, θα µπορούσαµε αυτή τη 

στιγµή να δούµε αυτό το σύστηµα προδιαγραφών, το οποίο ισχύει 40 χρόνια και δεν έχει 

ασχοληθεί κανείς µ’ αυτό. Βέβαια, εµένα θα µου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση, γιατί κάποια 

προσπάθεια που κάναµε πέρσι τον Απρίλιο προς το Υπουργείο, το ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως είπα και 

πριν, δεν είχε καµία απόκριση ∆εν ήρθε κανείς να πει «Αυτά που λέτε είναι σαχλαµάρες» ή 

«Ελάτε να δούµε εδώ πέρα, τι λέτε»; Καµία απάντηση. 

 Τώρα, πάνω στην απελπισία µας, πιθανόν να πουν «Ελάτε τώρα να τα ξαναδούµε».

 Σε µας στα Υδραυλικά Έργα –ανοίγω µια παρένθεση- είχαµε το αρνητικό προτέρηµα να 

παρουσιαστούν και οι εκπτώσεις του 80 και του 90%. Είχαµε και δωρεάν µελέτες υδραυλικών 

έργων. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χορηγοί. 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Χορηγοί ναι. Υπάρχουν χορηγοί την περίοδο αυτή. Οπότε είπαµε, αν µη τι 

άλλο, ας προσπαθήσουµε να ελέγξουµε αυτό που λέµε “παραδοτέα”. Να έρθει ο άλλος να δώσει 

το ίδιο προϊόν µε εµένα και αν το κάνει µε 5% και 10% της αξίας του, πάει να πει ότι εγώ δεν τα 

καταφέρνω τόσο καλά, να κοιτάξω πως το κάνει αυτός. Ε, σας πληροφορώ ούτε ένας 

ενδιαφέρθηκε να µας πει καθίστε να δούµε αυτά τα παραδοτέα που προτείνετε. Κανένας.  

 Κάναµε, επίσης, την ίδια κρούση για το τιµολόγιο το δικό µας, των υδραυλικών έργων. 

Έχουµε βρει το λιγότερο 40 µε 50 σηµεία που “χτυπάει”. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Κανείς, και 

µιλάµε για τα τιµολόγια αυτά που ισχύουν τώρα για τα υδραυλικά έργα. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Είναι δικό µας θέµα, συνάδελφε. Ποιος να ενδιαφερθεί; Γιατί να ενδιαφερθεί το 

Υπουργείο; Είναι δικό µας θέµα. 
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ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Εµάς µας ενδιαφέρει γιατί, όταν φτιάχνουµε µία µελέτη και έχουµε 

τιµολογήσει «σαχλαµάρες», αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να µη µπορεί να κατασκευαστεί η 

µελέτη µας. Εποµένως, έχουµε κάποια εµπλοκή και εµείς. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Άρα, µας αφορά. 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Μας αφορά, αυτό λέω. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Άρα, ας φροντίσουµε να το κάνουµε µόνοι µας σαν επαγγελµατίες, σαν ιδιώτες. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μήπως τελικά ορισµένοι συνάδελφοί σας µε τη βεβαιότητα ότι δεν θα 

εφαρµοστούν οι µελέτες, κάνανε αυτή τη δουλειά; 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: Αυτό είναι µία πολύ καλή ιδέα. Εγώ πραγµατικά θα ήθελα, να κάτσει 

κάποιος και να πει : Γίνανε  το διάστηµα αυτό κάποιες µελέτες, γλύτωσα από τις µελέτες αυτά τα 

λεφτά, όταν πήγαν να τα φτιάξουν αυτά τα έργα, πόσα λεφτά έχασα;  

 Πραγµατικά θα είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον αυτό, αν µη τι άλλο για τις επόµενες γενιές, 

«το τι γλύτωσα και τι έχασα». Μία µελέτη, το ξέρετε, είναι ένας πολύ καλός τρόπος µε λίγα 

λεφτά να χάσεις πολλά. ∆εν υπάρχει πιο σίγουρος τρόπος µε  λίγα λεφτά να χάσεις πολλά.  

 Και σας λέω, αυτή τη στιγµή µιλάµε για εκπτώσεις 90%. 

ΜΕΛΟΣ: 90,07%. 

ΧΡ.∆ΑΜΒΕΡΓΗΣ: 90,07%. Είναι υπέρ του µαθητή! 

 Λοιπόν, τι να κάνουµε αυτή τη στιγµή; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Καλέργη, εσείς είπατε και προηγουµένως ότι ο κλάδος θέλει σοκ. 

Άρα, αυτό που είπαν µετέπειτα από σας, το είχατε προβλέψει, ότι θέλει ένα σοκ. Το σοκ όµως 

που διαµορφώνεται από ένα Σχέδιο Νόµου, το οποίο προβλέπει κάποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

οι οποίες ακόµα είναι και ασαφείς ποιες θα επικρατήσουν και ποιες θα σβήσουν, µπορεί να 

ανταπεξέλθει ο κλάδος των µελετητών για παράδειγµα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες τις 

ηλεκτρονικές ή χρειάζεται χρόνο µετεκπαίδευσης; 

 Σας θυµίζω πάντως ότι ο ΟΑΕ∆ δεν δίνει επιδόµατα. 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Για το θέµα µε τις ηλεκτρονικές συµβάσεις αναλώθηκε πάνω από τη µισή 

σηµερινή εκδήλωση, γιατί όντως είναι και σηµαντικό θέµα και είναι και κάτι που ισχύει. Ο 4155 

ισχύει. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και ισχύει και έχουµε και προθεσµίες µπροστά µας που θα ισχύσουν και τα 

επόµενα στάδια. 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Καταρχάς νοµίζω από όλους ειπώθηκε ότι πρέπει να είµαστε θετικοί στην όλη 

προσέγγιση. Γιατί όντως η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι υπέρ της διαφάνειας, είναι 
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κάτι που το θέλουµε και διαχρονικώς και παγίως και ο ΣΕΓΜ και ο ΣΑΤΕ, τα είπε ο Πρόεδρος 

πριν,  

είναι διαδικασίες τις οποίες τις θέλουµε και τις επιθυµούµε. 

 Βεβαίως, στη χώρα αυτή επικρατεί πολλές φορές ένας παρορµητισµός στο να 

υιοθετήσουµε µοντέρνες διαδικασίες και υπερσύγχρονες διαδικασίες, που ουσιαστικά 

δηµιουργούν προβλήµατα στην εφαρµογή τους. 

 Παραδείγµατος χάριν τώρα ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα, και τελικά καταλαβαίνω 

γι’ αυτό θα γίνω λίγο γραφικός, γιατί δεν το έχουν καταλάβει οι αρµόδιοι, είναι το εξής: Ότι από 

1/1/2014 στον τοµέα των υπηρεσιών και των προµηθειών είναι υποχρεωτική η χρήση του 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ για τις υπηρεσίες και τις προµήθειες, υποχρεωτική για πάνω από 60.000 ευρώ. 

 Καλώς ή κακώς, οι µελέτες δηµοσίων έργων και οι συµβουλευτικές υπηρεσίες δηµοσίων 

έργων είναι υπηρεσίες. Άρα, αυτή τη στιγµή τόσο οι µελέτες, όσο και οι συµβουλευτικές 

υπηρεσίες δεν µπορούν να δηµοπρατηθούν παρά µόνο µέσω του συστήµατος του ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και γίνεται αυτό; 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Μισό λεπτό. Έχουµε µιλήσει αναλυτικά γι’ αυτό το θέµα. Προφανώς και οι 

άνθρωποι εδώ που λειτουργούν το σύστηµα κλπ. και νοµίζουν ότι ήταν µε την πλάτη στον τοίχο 

και δεν είστε µε την πλάτη στον τοίχο, απλά διαπιστώνουµε προβλήµατα, ίσα-ίσα, εγώ νοµίζω 

επαίνους πήρατε απ’ όλους κλπ., αλλά όπως διαπιστώσανε τόσο ο κ.Πανταζής από την 

Ανεξάρτητη Αρχή, ο ∆ήµος ο Τουλιάτος που είπε διάφορα, υπάρχουν κάποια θέµατα τα οποία 

πρέπει να ρυθµιστούν. 

 Στο πλαίσιο αυτό, αν µη τι άλλο στον δικό µας τον τοµέα θα πρέπει να αναστείλετε την 

εφαρµογή του συστήµατος και αυτό σας είπα να το περάσετε στον Γενικό Γραµµατέα. Του το 

είπα αλλά έτρεχε και έφυγε και δεν µπορέσαµε να µιλήσουµε. ∆ιότι υπάρχει πρόβληµα. Αυτή τη 

στιγµή Υπουργεία, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και οσονούπω από 1/4 όλοι οι φορείς της 

κεντρικής Κυβέρνησης δεν µπορούν να δηµοπρατήσουν µελέτες και υπηρεσίες συµβούλου.  

 Γιατί; Όχι επειδή δεν το υποστηρίζει το σύστηµά σας. Γιατί δεν είναι έτοιµοι οι φορείς, οι 

φορείς εννοώ οι εργοδότες, και δεν είναι έτοιµοι από την άλλη µεριά και οι οικονοµικοί φορείς.  

 Γιατί, καλώς ή κακώς, ως Υπουργείο που αναλάβατε αυτό το έργο, είσαστε πολύ πιο 

κοντά στον τοµέα των προµηθειών. Είναι σαφές ότι οι φαρµακευτικές εταιρείες µπορεί να έχουν 

αποκτήσει ήδη την κουλτούρα να κάνουν τέτοιου είδους διαγωνισµούς. Ε, οι εργοληπτικές και οι 

µελετητικές δεν έχουµε ακόµα αυτή την κουλτούρα.  

 Και πρέπει να παραδεχτείτε ότι έχουµε και την εξής ιδιαιτερότητα: Ότι σε κάποια 

συστήµατα δηµοπράτησης δικά µας υπάρχει η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Και δεν 
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είναι αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς όπως είναι στις προµήθειες που ουσιαστικά περιορίζεται 

στο αν πληροί κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές ένα προϊόν. Μπαίνει µέσα τεχνική κρίση 

ειδικών ανθρώπων, ειδικών επιστηµόνων. Ακόµα και οι Επιτροπές αξιολόγησης οι δικές µας 

έχουν συγκεκριµένο τρόπο που συστήνονται. 

 Στο πλαίσιο αυτό κατανοείτε ότι δεν είναι δυνατό σήµερα να σταµατήσει ο κλάδος να 

δηµοπρατεί µελέτες, διότι κανένας φορέας δεν είναι έτοιµος να δηµοπρατήσει. Εµάς ως ΣΕΓΜ 

µας παίρνουν διάφοροι, από ∆ιαχειριστικές Αρχές που έχουν έτοιµες µελέτες για να ωριµάσουν 

έργα του ΣΕΣ, και λένε πώς θα τα … ∆εν ξέρουµε να τους απαντήσουµε. Σας το οµολογώ, δεν 

ξέρουµε τι να τους απαντήσουµε. 

 Άρα, αυτό πρέπει να το µεταβιβάσετε και είναι πολύ σηµαντικό. Και σας λέω, αυτό, προς 

επίρρωση του αληθούς αυτού που σας λέω, φαίνεται από το Νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. 

∆ιότι οι άνθρωποι από την Ανεξάρτητη Αρχή έχουν διαγνώσει ότι, όπως είναι σήµερα το 

σύστηµα, για να λειτουργήσει σωστά του λείπουν κάποιες λεπτοµέρειες. Γι’ αυτό και έχουν 

προβλέψει ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο είναι προϋπόθεση λειτουργίας και έναρξης ισχύος 

του Νόµου, που καταργείται µε το Νοµοσχέδιο.  

 Είναι το ελληνικό παράδοξο. Η περίπτωσή σας, επιτρέψτε µου να το πω καλοπροαίρετα, 

είναι το ελληνικό παράδοξο. Εµείς έχουµε πάθει πλάκα µ’ αυτό. ∆ιότι ισχύει σήµερα ένας 

Νόµος, ο οποίος µε το Νοµοσχέδιο καταργείται και το Νοµοσχέδιο λέει ότι για την επανέναρξη 

ισχύος του πρέπει να έρθει ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα που δεν υπάρχει σήµερα. 

 Πείτε µου, πρέπει µε τροπολογία αύριο το πρωί να ανασταλεί η ισχύς αυτού του Νόµου ή 

όχι; Γιατί αλλιώς εµείς θα τρελαθούµε.  

 Άρα, στο θέµα αυτό νοµίζω ότι είµαι πολύ σαφής. 

 Τώρα, στα έργα είναι από 1/7, τα είπαµε. Και εγώ νοµίζω το ίδιο είναι. Κοντός ψαλµός 

αλληλούια. Τι από 1/7 κλπ.; Αυτό είναι. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Φρατζέσκο, είπατε προηγουµένως σε µια συζήτηση που είχαµε ότι 

στην Πορτογαλία εφαρµόζονται αυτά τα συστήµατα τα ηλεκτρονικά, εδώ και πόσα χρόνια; 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Αρκετά χρόνια. Η τελευταία χώρα στην ΕΕ, που δεν είχε διαθέσιµη τέτοια 

πλατφόρµα, ήταν η χώρα µας. Όλες οι άλλες είχαν, όχι µία, δύο τρεις. Και αυτό που σας είπα 

αναφορικά µε την Πορτογαλία, η οποία είναι µία χώρα του ιδίου µεγέθους µε την Ελλάδα, έχει 9 

πλατφόρµες µέσα από τις οποίες κάνει µε ηλεκτρονικό τρόπο τις διαδικασίες. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Οι οποίες συνεργάζονται όµως. 
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Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Προφανώς και δεν είναι εντελώς ανεξάρτητες. Κάπου συγκεντρώνονται 

όλα τα στοιχεία κλπ., ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, ικανοποιούν κάποια συγκεκριµένα 

πρότυπα προκειµένου να υποστηρίξουν τις διαδικασίες και ελέγχονται από το κράτος. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θεωρείτε ότι τη δουλειά που έχετε κάνει, θεωρείτε ότι µπορούν να την 

αξιοποιήσουν, να τη χρησιµοποιήσουν οι υπάλληλοι τόσων φορέων για να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του σχετικού Νοµοσχεδίου; 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Αν θέλετε την προσωπική µου άποψη, αν µε ρωτάτε… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ακριβώς, την προσωπική σας. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Αν µε ρωτάτε αν η άποψη της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου είναι 

τέτοια… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Όχι για τη Γραµµατεία Εµπορίου. Εσείς τα φτιάξατε και ίσως να τα ξέρετε. 

Εγώ µιλάω για όλους τους φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Προφανώς και δεν είναι όλοι έτοιµοι τώρα να κάνουν τις διαδικασίες. 

Βρισκόµαστε σε διαδικασία ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών των αναθετουσών 

αρχών. Έχουµε εκπαιδεύσει χιλιάδες, θα εκπαιδεύσουµε ακόµα χιλιάδες στελέχη αναθετουσών 

Αρχών, προκειµένου να είναι ικανά να ηλεκτρονικοποιήσουν τις διαδικασίες τους. 

 Θα ήθελα όµως εδώ να αναφέρω κάτι που αφορά τον δικό σας τον κλάδο. Έχουµε 

εκπαιδεύσει αρκετούς προµηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών στον τρόπο χρήσης της πλατφόρµας, 

κατάρτισης και υποβολής της προσφοράς τους. Η κατάρτιση αυτή δεν κρατάει περισσότερο από 

δύο ή τρεις ώρες. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μιλάτε για προµήθειες κυρίως, όπως σας είπε ο κ.Καλέργης, όπου είναι 

σαφώς πολύ πιο εύκολο να γίνει. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Όχι, δεν νοµίζω. Υπάρχουν δηµόσια έργα εκατοµµυρίων µε την 

πολυπλοκότητα που υπάρχει και βεβαίως δεν γνωρίζω τις λεπτοµέρειές τους, αλλά υπάρχουν και 

πολύ πολύπλοκα έργα παροχής υπηρεσιών ή προµηθειών, τα οποία πιθανόν να είναι πιο 

πολύπλοκα από την κατασκευή κάποιων έργων. 

 Αυτό µπορώ να το υποστηρίξω. Το να µάθουµε κάποιον εργολήπτη ή κατασκευαστή 

δηµόσιου έργου να καταθέσει την προσφορά του δεν διαρκεί πάνω από δύο, τρεις ώρες. Αυτό να 

µη σας ανησυχεί. Να σας ανησυχεί αυτό που είπε ο κ.Καλέργης, κατά πόσο οι αναθέτουσες 

Αρχές θα είναι έτοιµες… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καταρχήν για τις αναθέτουσες µίλησα εγώ, τους φορείς. Και δεύτερο, για τον 

κόσµο εντάξει, είναι πιο εύκολο ένας επιχειρηµατίας που δραστηριοποιείται, είναι πιο εύκολο να 

µάθει. Πολύ πιο δύσκολα οι υπηρεσίες. 
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Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Και µία άλλη διευκρίνιση γιατί έγινε µία παρεξήγηση… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Το δεύτερο σκέλος που ήθελα να σας ρωτήσω και έχει σχέση µε σας, 

παραµετροποιήσατε διάφορα στοιχεία και τα βάλατε στις πλατφόρµες που έχετε φτιάξει. Πόσο 

χρόνο σας πήρε, που ήταν απλές παραµετροποιήσεις για τις προµήθειες ή τις υπηρεσίες; Πόσο 

χρόνο σας πήρε για να κάνετε αυτή την παραµετροποίηση; 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: ∆εν θέλω να µπω σε τέτοιου είδους τεχνική λεπτοµέρεια, διότι… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τάξη µεγέθους. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Κοιτάξτε, υπάρχουν παραµετροποιήσεις οι οποίες γίνονται σε µια µέρα… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πόσο σας πήρε για να κάνετε; 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Το έργο µας πήρε από την προκήρυξη το 2006, πέντε χρόνια να το 

συµβασιοποιήσουµε, το 2011, και µας πήραν κάποιοι µήνες, ενάµιση χρόνος κλπ., να το 

υλοποιήσουµε και να είµαστε σε θέση να … 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Άρα, θα αυθαιρετήσω αν πω ότι η παραµετροποίηση τώρα των νέων 

στοιχείων για τα έργα θέλει πάνω από ενάµιση χρόνο; 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Αν θέλετε την προσωπική µου άποψη  όχι δεν θα είναι τόσο πολύ για την 

παραµετροποίηση αυτού του συστήµατος. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι κοιτάξτε, ελάτε στη 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, είµαστε εδώ και είµαστε έτοιµοι να σας εξυπηρετήσουµε. Αυτό 

θα είναι µια πολιτική απόφαση, αν τελικά τα τεχνικά έργα θα ισχύσουν να υποστηρίζονται όπως 

τα προβλέπει ο Νόµος από το υπάρχον σύστηµα ή θα γίνει κάτι άλλο ή θα παραµετροποιηθεί το 

υπάρχον κλπ. 

 Ήθελα να πω, συγγνώµη, επιτρέψτε µου, να µην την ξεχάσω, τη διευκρίνιση µε τα 

«νταµάκια» που είπε ο κ.Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου, αναφορικά µε την κατάρτιση της 

προσφοράς, δεν είναι κάποια ναι ή όχι µόνον. Απλώς, αυτό που ήθελε να δείξει ο κος Γενικός 

είναι ότι η προσφορά υποβάλλεται συµπληρώνοντας κάποια ηλεκτρονική φόρµα. Αλλά 

προφανώς το σύνολο της προσφοράς, περιλαµβάνει και αναλυτική περιγραφή του τρόπου 

υλοποίησης του έργου από τον συµµετέχοντα.. Η αναλυτική αυτή περιγραφή καταγράφεται σε 

κάποια ηλεκτρονικά αρχεία. ∆εν γράφεται στο χέρι. Τα αρχεία αυτά επισυνάπτονται σ’ αυτή την 

ηλεκτρονική φόρµα. ∆ηλαδή ο τρόπος που θα καταρτίσει κάποιος την προσφορά του είναι ο 

ίδιος µε τον προηγούµενο. ∆εν θα πει διαφορετικά πράγµατα. Απλώς, θα τα υποβάλλει µε ένα 

διαφορετικό τρόπο. ∆εν τον περιορίζει το σύστηµα να συµπεριλάβει στην προσφορά του ό,τι ο 

υποψήφιος επιθυµεί. 

 Βέβαια, αυτό που έχω ακούσει είναι ότι µια µακέτα δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αυτή 

θα πρέπει να υποβληθεί σε φυσική µορφή.  
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ΜΕΛΟΣ: Υποβάλλεται ηλεκτρονική µακέτα. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Τώρα, εντάξει, εσείς τα ξέρετε καλύτερα και πιθανό να µην το ξέρω εγώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Υπάρχει και 3D. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Μπορεί να υποβληθεί και αυτή. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στην πατάτα 

και αν ο διαγωνισµός απαιτεί και δείγµα πατάτας, αυτό δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η πατάτα 

πρέπει να έρθει ως δείγµα. Αστειευόµενος πάντα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστώ κ.Φρατζέσκο. 

 Κύριε Αλεξόπουλε, όπως διαπιστώσατε… 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Επειδή υπάρχουν παράπονα, σε εισαγωγικά, 

ότι έχει σταµατήσει να λειτουργεί η αγορά αναφορικά µε τις µελέτες του Ν.3316 λόγω της 

ύπαρξης και της υποχρέωσης χρήσης του συστήµατος, καταρχήν η χρήση του συστήµατος έχει 

να κάνει από 1/1 µόνο για την Κεντρική ∆ιοίκηση. ∆ηλαδή όλοι οι υπόλοιποι φορείς µπορούν να 

προκηρύξουν  χωρίς την χρήση του συστήµατος υπηρεσίες και προµήθειες.  

 Αλλά χωρίς να είµαι βέβαιος και κρατώ µία επιφύλαξη, και δεν θα ήταν κακό να γινόταν 

ένα ερώτηµα στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, πιστεύω και θεωρώ ότι οι µελέτες του Ν. 3316, 

οι οποίες έχουν να κάνουν µε τα δηµόσια έργα, πάνε παράλληλα µε τα δηµόσια έργα. ∆ηλαδή για 

την προκήρυξη αυτών των µελετών δεν υπάρχει υποχρέωση από 1/1 ούτε για την Κεντρική 

∆ιοίκηση να πραγµατοποιούνται µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 Άρα, τυχόν µη δηµοσίευση ή προκήρυξη τέτοιων έργων δεν έχουν να κάνουν µε το 

σύστηµα. Πιθανά έχουν να κάνουν µε την ασάφεια που υπάρχει, την αβεβαιότητα, τι είναι αυτό, 

τι γίνεται, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. 

 Αλλά η προσωπική µου γνώµη είναι ότι αυτό µπορεί να λυθεί µε ένα ερώτηµα στη Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου, κατά πόσον οι µελέτες του 3316 είναι και αυτές υποχρεωτικό για την 

Κεντρική ∆ιοίκηση από 1/1 να προκηρύσσονται µέσω του συστήµατος ή πάνε µε τα έργα που 

είναι 1/7. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μήπως η κα Τρέζου έχει να µας φωτίσει σ’ αυτό, αν υπάρχει; 

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: ∆εν ξέρω. Η κα Τσαλίκη, ίσως; 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Εµείς αναρτάµε. 

ΜΕΛΟΣ: (Παρεµβαίνει εκτός µικροφώνου – δεν καταγράφεται) 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Εννοείτε σαν ανακοίνωση ή οτιδήποτε; Ναι, να το φροντίσουµε να το 

κάνουµε και αυτό. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα δώσετε το µικρόφωνο στην κα Τσαλίκη, µήπως µας απαντήσει στο 

ερώτηµα; 
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Τ.ΤΣΑΛΙΚΗ: Πριν από δέκα µέρες περίπου µας διαβιβάστηκε µία εγκύκλιος δική σας από τη 

∆ιαχειριστική Αρχή τη δική µας, που λέει ότι όλες οι υπηρεσίες µπορούν να δηµοπρατούνται 

µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, ουσιαστικά να δηλώνονται, να κάνουν χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ, µόνο για 

δήλωση, γιατί ακόµα δεν µιλάει µε το ΦΕΚ και το TED, νοµίζω. Υπάρχει ένα τέτοιο θέµα 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Το TED και το ΦΕΚ έχουν να κάνουν µε τις υποχρεώσεις δηµοσιότητας. Η 

δηµοσιότητα στο TED  και στο ΦΕΚ µπορεί να γίνει ανεξάρτητα και όχι µέσω του συστήµατος, 

άσχετα αν εµείς έχουµε ήδη αναπτύξει τη διαλειτουργικότητα µε το TED. Και για να αποτελέσει 

το σύστηµα ένα κεντρικό σηµείο αποστολής προκηρύξεων στο TED, πρέπει να περάσει 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποια στάδια.  

 Κατά το πρώτο στάδιο αναπτύσσονται ορισµένα  web services, τα οποία και 

δοκιµάζονται. Αυτό έχει γίνει και έχουµε περάσει το πρώτο στάδιο. 

 Το δεύτερο στάδιο που βρισκόµαστε είναι ότι προκειµένου να σου πουν «σταµάτα να τα 

στέλνεις µε άλλο τρόπο και να τα στέλνεις πλέον µόνο µέσω του συστήµατος», πρέπει να 

δοκιµαστεί αυτός ο τρόπος της διαλειτουργικότητας µε έναν ικανό αριθµό πραγµατικών 

δεδοµένων, που ακόµα δεν τον έχουµε. Βρισκόµαστε σ’ αυτό το στάδιο. 

 Με το ΦΕΚ, θέλω να το διευκρινίσω, ότι  όπου υπάρχει από την απέναντι πλευρά 

σύστηµα µε το οποίο θα µπορούµε να διαλειτουργήσουµε, το ’χουµε φτιάξει. Το Εθνικό 

Τυπογραφείο έχει πληροφοριακό σύστηµα, αλλά δεν έχει ακόµη αναπτύξει τα συγκεκριµένα web 

services, όπως λέγονται, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσουν τα δύο 

συστήµατα και η αποστολή στο ΦΕΚ της προκήρυξης του διαγωνισµού να γίνεται µέσα από το 

σύστηµα. 

Τ.ΤΣΑΛΙΚΗ: Άρα, καµιά προµήθεια δεν µπορεί να ….µε το ΦΕΚ. 

Α.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ: Μα, µε συγχωρείτε, αυτό.. 

Τ.ΤΣΑΛΙΚΗ: ∆εν φταίτε εσείς, προς Θεού. Απλώς τα συζητάµε τώρα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αυτό καταδεικνύει όµως σε ένα βαθµό, κ.Αλεξόπουλε, τη σύγχυση που 

υπάρχει ακόµα και σε πρακτικό επίπεδο. 

Κ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ:  Εκτός από λίγους ενδεχοµένως που δουλεύουν αυτά τα θέµατα, υπάρχει 

και σύγχυση εννοιών, ορισµών. Τι είναι η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών; Τι είναι η 

ηλεκτρονική επεξεργασία; Πώς διαφοροποιούνται αυτά µεταξύ προµηθειών, συστήµατος 

προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, γενικών υπηρεσιών, µεταξύ έργων, µελετών και παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών; 

 Ένα πολύ απλό παράδειγµα. Έρχεται ένας και σου λέει «κύριε, θα κάνω µία προµήθεια 

να προµηθευτώ software». Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι παροχή υπηρεσίας. Υπάρχουν 
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προµηθευτές και εταιρείες παραγωγής software, οι οποίες λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τελειώσαµε. 

 Για ελάτε να κάνετε το software της διαχείρισης του δρόµου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, µε την 

εφαρµογή του εκεί επάνω. Αυτό τι είναι, προµήθεια; Είναι παροχή υπηρεσίας, µε την έννοια που 

το είπε ο κ.Φρατζέσκος; 

 Καταλάβατε τι προσπαθώ να σας πω; Και περνάµε τώρα στην κρίση, το πώς αξιοποιείται 

αυτό το πράγµα. ∆ιότι δεν έχω καµία αµφιβολία ότι είναι εδώ. Ή µπορούµε να φτιάξουµε 

ωραιότατα φόρµες που να καλύψουµε µία, δύο, πέντε (9 έχει η Πορτογαλία), δεν είµαι σίγουρος 

ότι ξέρω και τις 9, ξέρω ότι 3-4 είχε αλλά εν πάση περιπτώσει, και τις φτιάξαµε αυτές. Και είναι 

και ένα θέµα το οποίο µπορεί να τελειώσει σε κάποιο τακτό χρόνο. Συµπληρώνουµε. 

 Από εκεί και πέρα τι γίνεται; Πώς τις επεξεργαζόµαστε αυτές; Είναι η φύση του 

αντικειµένου τέτοια που απαιτεί ειδικές διαδικασίες. Ελάτε να κρίνετε τώρα την οµάδα µελέτης, 

που γίνεται µια εκδήλωση, µια υποβολή ενός δρόµου ή ενός υδραυλικού έργου, ενός συνθέτου 

έργου εν πάση περιπτώσει, και έχετε µέσα ειδικούς τριών-τεσσάρων ειδικοτήτων, ένα έργο το 

οποίο ας πούµε ότι δεν είναι απλό, είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα απλά και έρχεστε να 

αξιολογήσετε τις προσφορές των διαφόρων γραφείων, ελληνικών και ξένων, που συµµετέχουν.  

 Για πέστε µου πώς θα το κάνετε; Θα βαθµολογήσετε, θα περάσετε σε data base τα 

βιογραφικά και θα ψάξετε να βρείτε, να παραµετροποιήσετε την εµπειρία και τον βαθµό, τις 

µεταπτυχιακές σπουδές τους και το πόσα χρόνια και θα αξιολογήσετε τα έργα που έχουν 

συµµετάσχει για να βγάλετε αποτέλεσµα; 

 Τέλος πάντων, ίσως µακρηγόρησα. Εκείνο που προσπαθώ να πω είναι ότι µιλάµε για 

εργαλεία τα οποία δεν είναι η καρδιά του προβλήµατος. Είναι χρήσιµα εργαλεία. Άλλωστε, είχα 

κατά σύµπτωση την τύχη από το 2008 που ξεκίνησε η εσωτερική αγορά, µε τον κ.Σταµατόπουλο 

να παιδεύεται µ’ αυτό το πράγµα, έτυχε να παρακολουθήσω από πολύ κοντά και τους 

προβληµατισµούς και το πώς προχωρήσανε.  

 Και πράγµατι έχει δίκιο ο κ.Φρατζέσκος. Μέχρι το ’10 αρκετές χώρες είχαν ……. Εµείς 

µείναµε πίσω. Αλλά αυτό δεν λύνει κανένα πρόβληµα. Ιδίως δε, δεν λύνει κανένα πρόβληµα εάν 

συνδυάσετε όλα αυτά που ακούσαµε εδώ πέρα. Υποχρεώσεις προκύπτουν από το Νόµο µε ρητές 

προθεσµίες, µε ανατρεπτικές προθεσµίες, οι οποίες είναι και αµφίβολες. ∆ιότι και εγώ 

πραγµατικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανατρεπτική προθεσµία από 1/1/14 να υποβάλλονται έτσι οι 

µελέτες. Εποµένως, το ερώτηµα είναι ρητορικό. Όχι µόνο για τις περιφερειακές αλλά και για την 

κεντρική ∆ιοίκηση. 
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 Από εκεί, όµως, κ.Καραλή, καταδεικνύεται, αυτά τα θέµατα εάν θέλουµε πραγµατικά να 

πάµε σε µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα βοηθήσουν και εµάς και τη χώρα και να βγούµε από τον…, 

αν έχουµε πιάσει πάτο εδώ που είµαστε, να κατανοήσουµε και τις υποχρεώσεις µας και τις 

ευθύνες µας και κυρίως να κοιτάξουµε µπροστά. 

 Είχε δίκιο ο Γιώργος ο Βλάχος, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, ότι είναι ευθύνη όλων µας το ότι 

δεν προχωρήσανε οι µεταρρυθµίσεις. ∆εν θα σας πάω πολύ πίσω. Τα τελευταία 15 χρόνια θα σας 

πω εγώ. 

 Από την άλλη µεριά δεν είναι δυνατό να λέµε σήµερα, Γιώργο, ότι τα Προεδρικά 

∆ιατάγµατα τι είναι, είναι η απλή µεταγραφή του σηµερινού Νόµου σε Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 

∆ιότι εκεί δεν υπάρχουν αυτές οι µεταρρυθµίσεις. ∆εν είναι αυτές οι αλλαγές που χρειαζόµαστε. 

 Άρα, πρέπει να ξεκινήσουµε από εκεί. 

 Και να σας πω και µια…, δεν είναι είδηση ακριβώς, αλλά είχα την ευκαιρία να 

συνοµιλήσω µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΥΜΕ∆Ι και πράγµατι ετοιµάζεται µία Επιτροπή 

µε τους επαγγελµατικούς εταίρους, το Υπουργείο, όλους τους αρµοδίους, για να δει πώς θα 

προετοιµάσει τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τις µελέτες π.χ., για το θεσµικό πλαίσιο των 

µελετών. Θα. 

 Λοιπόν, όλα αυτά συµβαίνουν και σταθήκαµε και είχατε δίκιο που είπατε ότι ξοδέψαµε 

πολύ χρόνο στα ηλεκτρονικά. Για µένα δεν ήταν το κύριο αυτό. Για µένα το κύριο πρόβληµα 

είναι το απόλυτο κενό που υπάρχει µεταξύ της ψηφίσεως, όπως λέτε, στις 31 Μαρτίου του νέου 

Νόµου µέχρι το σηµείο που θα είµαστε όχι να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις που όλοι επιθυµούµε 

και όλοι κοπτόµαστε, αλλά να λειτουργήσει στοιχειωδώς η αγορά για να µπορούµε και να 

παράξουµε έργα και να ζήσουµε κυρίως. 

 Λοιπόν, όλα αυτά µε οδηγούν, θέλω να αιτιολογήσω γιατί επιµένω ότι πρέπει να 

παραδεχθούµε δυνατά και φωναχτά ότι αυτό το πράγµα δεν µπορεί να προχωρήσει. Θέλουν να το 

πάρουν εκεί µε την ίδια µορφή, να περάσουν έξι µήνες και να το ξαναφέρουν και να 

ξανακάνουµε πάλι µια ηµερίδα και να λέµε αυτά και κάποια καινούργια; Έχει καλώς. Αλλά αν 

δεν µπει, αν δεν γίνει κατανοητό η διάκριση των εννοιών µεταξύ όλων αυτών που θέλουµε να τα 

βάλουµε κάτω από την ίδια οµπρέλα, δεν πρόκειται να κάνουµε τίποτα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Βλάχο, όπως διαπιστώνουµε, ακόµα και τα εργαλεία έχουν τα 

προβλήµατά τους. Πόσο µάλλον όταν δεν υπάρχουν κάποια άλλα εργαλεία, που θέλετε και εσείς 

και πρέπει να υπάρχουν, όπως είναι ένα νέο σύστηµα ανάλυσης των τιµών, όπως είναι ακόµα και 

η αναθεώρηση ενός ΜΕΕΠ πιο σύγχρονου, παραµετροποιηµένου ας το πούµε έτσι, που να 

µπορούν να λειτουργήσουν τα συστήµατα που θέλουν να µας επιβάλλουν. 
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 Το ερώτηµα είναι: Εσείς θεωρείτε ότι είναι δυνατό να προχωρήσει χωρίς τη βάση που 

είναι η ανάλυση των τιµών, που είναι οι προδιαγραφές των έργων; Είναι δυνατό να 

προχωρήσουµε σε ένα σύστηµα µε τα κουτάκια, τα νταµάκια, χωρίς να υπάρχει αυτή η 

παραµετροποίηση; 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Κοιτάξτε τώρα, είµαστε σαν το φίδι που στο τέλος δαγκώνει την ουρά του. 

Ξαναρχόµαστε συνέχεια στα ίδια. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αυτή είναι η ιστορία του κόσµου. Πάντα είναι έτσι. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Είναι της Ελλάδας. Του κόσµου δεν ξέρω αν είναι.  

 Εδώ είναι ο κ.Πάνου, αν δεν κάνω λάθος, από τον ΕΛΟΤ. Ο πατέρας του, µηχανολόγος-

ηλεκτρολόγος, δεν τον έχω γνωρίσει, έχω δει όµως τη δουλειά του, έφτιαξε, δεν ξέρω, µε πολύ 

λίγους ανθρώπους, έφτιαξε τον ΑΤΗΕ, Αναλυτικό Τιµολόγιο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων. 

Εµείς που είµαστε µηχανολόγοι και δουλέψαµε πολλά χρόνια µε ατοµικά πτυχία, δεν είχε καν 

εγκριθεί, δεν είχε εγκριθεί επίσηµα από το Υπουργείο και ήταν ένα εργαλείο, το οποίο δεν 

εγκρίθηκε ποτέ. Όµως, το αναγνώριζαν όλοι. Το δέχονταν οι Υπηρεσίες. Το δέχονταν στις νέες 

τιµές. Το δέχονταν στις µελέτες. Το χρησιµοποιούσαν οι µελετητές. Και παρότι φτιάχτηκε µία 

φορά και νοµίζω δεν είχε και πολλές ανανεώσεις, και µε τι µέσα, µε γραφοµηχανές, όχι µε 

κοµπιούτερ, όχι αλλάζω, κάνω copy paste κλπ. .. 

 Τώρα επανέρχοµαι σ’ αυτά που λέω, γι’ αυτό και σταµατάω, γιατί τα ’χουµε πει. Εκτιµώ 

αν θέλετε ότι και σαν συνδικαλιστής δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. 

Όταν ξεκινήσαµε να πούµε τα τιµολόγια τα αναλυτικά µε βάση τα γερµανικά δεδοµένα, έπεσε 

µία σοβαρή αµφισβήτηση στο ίδιο το ∆ιοικητικό µας Συµβούλιο, όταν είδαµε το πώς αντιδρούσε 

ο κ.Ξανθόπουλος, που ήταν εκπρόσωπος του Υπουργείου, πώς αντιδρούσε η τότε ηγεσία του 

ΤΕΕ και διάφοροι συνδικαλιστές και φορείς της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, πώς αντιδρούσε το IΟΚ, τι είναι 

αυτά, θα κάτσουµε να κάνουµε µόνοι µας αναλύσεις, να γίνουν διάφορα business plan, να γίνουν 

διάφορα action plan, να ξοδευτούν δεν ξέρω πόσα εκατοµµύρια έχουν ξοδευτεί και γιατί να µην 

πάρουµε το γερµανικό σύστηµα και να το µεταφράσουµε; 

 Εντάξει, ο ΑΤΟΕ, ο οποίος είναι ένα σοφό έργο… 

ΜΕΛΟΣ: Ήταν. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Είναι ακόµα. Είναι πολύ πιο σοφό και πολύ πιο αναλυτικό. Και εγώ, επειδή δεν 

είµαι και πολιτικός µηχανικός αλλά έχω δουλέψει οικοδοµικά έργα, ό,τι ξέρω από οικοδοµική τα 

έχω µάθει από τον ΑΤΟΕ, τα πάντα. Έχει µέσα και προδιαγραφές και ανάλυση και τα πάντα. ∆εν 

µπορούσε να προβλέψει, το ’74 που τον υπέγραψε ο Υπουργός ο Μπίρης, τότε Υπουργός, η 

τελευταία έκδοση είναι Υπουργική Απόφαση του ’74, Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων Μπίρης, 
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Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Την τελευταία έκδοση, την έχω, υπογράφει ο Μπίρης, Υπουργός 

της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Καραµανλή το ’74. Τότε δεν µπορούσε να προβλέψει ότι 

το µπετόν πλέον θα πέφτει µόνο µε πρέσα. Έβαλε το µπετό ότι πέφτει µε αναβατόριο και έβγαλε 

µία τιµή, η οποία ήταν µεγάλη. Αν αλλάζαµε τον συντελεστή αυτόν, η τιµή θα ήταν απόλυτα 

φυσιολογική. 

 Ήρθε µία πολιτική ηγεσία και ακολουθήθηκε και σε µεγάλο βαθµό από την υπηρεσιακή 

ηγεσία στο Υπουργείο και λέει «το καταργώ γιατί είναι πεπαλαιωµένο». Και φέρνει την απόλυτη 

αυθαιρεσία, το απόλυτο χάος. 

 Λοιπόν, τι να σας πω τώρα; Ρωτήστε τον κ.Πάνου πώς έγιναν αυτά τα πράγµατα όταν τα 

εργαλεία ήταν, µε τον κασµά σκάβανε, όχι µε τις περιστροφικές τσάπες που έχει η ΤΕΡΝΑ εκεί 

πέρα, που µέσα σε έξι µήνες έχει σκάψει, έχει µπαζώσει, έχει φτιάξει λόφους, έχει φτιάξει τέτοια. 

Εντάξει. Εδώ µιλάµε για απλά πράγµατα. Και επιτέλους, µιλάµε και για µετάφραση. 

 ∆ηλαδή τι θα κάνουµε εµείς; Έχει µπει ο Καρύδης, ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου, είπε 

πρόσφατα σε µια συνέντευξη για την Κεφαλονιά ότι επιτέλους, λέει, σε σεισµογενείς περιοχές 

δεν πρέπει να κτίζουµε µε τούβλο. Είναι υλικό 200 ετών. Είναι πιο παλιό από το µπετό, πολύ πιο 

παλιό από το οπλισµένο σκυρόδεµα. Πρέπει να κτίζουµε µε ξηρά δόµηση. Είναι απολύτως πιο 

ασφαλής και οι ζηµιές στο Ληξούρι –έτσι έλεγε, επιστηµονικά δεν µπορώ να το επιβεβαιώσω… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να σας διορθώσω πάντως. Το µπετό είναι πολύ παλιότερο. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Το οπλισµένο σκυρόδεµα δεν είναι τόσο παλιό. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Προσφάτως αποκαλύφθηκε ότι είναι πολύ παλιό. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Το οπλισµένο; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ναι. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Με τα λιµενικά της Ιταλίας. 

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Πολύ ενδιαφέρον, αλλά σε εφαρµογή δεν είχε τεθεί, σε γενικευµένη εφαρµογή. 

 Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην ξηρά δόµηση δηλαδή τι θα κάνουµε; Θα κάνουµε 

αναλύσεις των συντελεστών παραγωγής και αναλύσεις κόστους δικές µας; ∆εν θα πάρουµε τι 

λέει η KNAUF και τι λέει η  RIGIPS κλπ; Τρεις εταιρείες είναι, τέσσερις, πέντε. Τι θα κάνουµε; 

Θα ανακαλύψουµε ξανά από την αρχή και θα µαζευόµαστε; Κάναµε και προσπάθειες στον 

ΣΑΤΕ να µαζευτούν παλιοί συνάδελφοι, να φέρνει ο καθένας την εµπειρία του κλπ. 

 Αυτά είναι κολοκύθια, συνάδελφοι. Θα αντιγράψουµε αυτά που έχουν κάνει αυτοί που 

είναι πιο προχωρηµένοι από µας. Όπως, αν πάτε σήµερα σε µία έκθεση για υλικά οικοδοµικά και 

κατασκευαστικά υλικά, θα δείτε ότι υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν και οι ακριβές, η BAUMAT, 
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η SICA, υπάρχουν και άλλες πιο φθηνές ελληνικές που έχουν και οκτώ προσπέκτους. Για κάθε 

υλικό, για κάθε ρητίνη, για κάθε κόλλα, για ο,τιδήποτε, οκτώ προσπέκτους. Ένα στα ελληνικά, 

ένα στα αγγλικά, ένα στα αλβανικά, ένα στα βουλγάρικα, ένα στα πολωνέζικα. ∆ιότι 

τουλάχιστον όσο υπήρχε οικοδοµή, ξέρανε ότι αυτοί θα τα εφαρµόσουν.  

 Αυτά τα πράγµατα θα τα κάνει ο κλάδος. ∆εν τα κάνει ο κλάδος, δεν το αποφασίζει, στο 

τέλος θα επιβληθούν µε το ζόρι και δεν υπάρχει ευθύνη σε κανένα ξένο, σε καµία τρόικα, ακόµα 

και σε κανένα πολιτικό. 

 Αυτές είναι οι απόψεις µου. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Νοµίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουµε.. Απλώς, εγώ ήθελα να 

επισηµάνω δύο πράγµατα. 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Να σας βοηθήσω στον επίλογο; Είναι κάτι σηµαντικό. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ναι. 

Κ.ΚΑΛΕΡΓΗΣ: Ευχαριστώ. Επειδή όλοι µάθαµε σήµερα ότι καλώς ή κακώς, κακώς για τους 

περισσότερους, καλώς για λιγότερους, το Νοµοσχέδιο αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή. Θα πρέπει 

να γίνει σαφές ότι µε το δεδοµένο αυτό και επειδή είναι εδώ και ο εκπρόσωπος του ΥΠΥΜΕ∆Ι, 

θα πρέπει να γίνει µέριµνα ώστε στις µεταβατικές διατάξεις, µέχρι την έκδοση των περίφηµων 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, µε ό,τι είπε ο καθένας µας γι’ αυτά, θα ισχύουν όλες οι διατάξεις του 

3316 και όλες οι διατάξεις του 3669, για να µπορεί να λειτουργεί η αγορά. 

 Αυτό πρέπει να το περάσει το ΥΠΥΜΕ∆Ι. ∆ιότι αν δεν το περάσει, η επόµενη µέρα θα 

είναι άσχηµη, τόσο σε θέµατα αναθέσεων καινούργιων συµβάσεων, όσο και σε εν εξελίξει 

συµβάσεις. Οι κατασκευαστές που έχουν διαβάσει το ποιες διατάξεις καταργούνται από τον 

3669, φαντάζονται τι γίνεται. 

 Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σηµαντικό, που πρέπει να τονιστεί απ’ αυτή την ηµερίδα. Γιατί 

σήµερα είχαµε κάποια δεδοµένα. ∆ηλαδή αυτά τα ευχολόγια που λέµε «πάρτε το πίσω» κλπ., δεν 

θα ισχύσουν. Άρα, πρέπει να είµαστε πρακτικοί. Συγγνώµη για την παρέµβαση, κ.Καραλή. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αυτό ήταν ένα από τα σηµεία τα οποία ήθελα να επισηµάνω, συνοψίζοντας 

κατά κάποιο τρόπο και τις οµιλίες που έγιναν και τη συζήτηση που κάναµε τώρα το απόγευµα. 

Βεβαίως, όπως φάνηκε, ο Νόµος θα προχωρήσει γιατί είναι διατεταγµένη υπηρεσία. 

 Άρα, λοιπόν, το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να αξιοποιήσουµε την πρόθεση που 

εξέφρασε και ο κ.Ράικος αλλά και τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής για συνεργασία. 

Συνεργασία έτσι ώστε να αποτραπεί ποιο; Ο µεγάλος κίνδυνος είναι να νεκρώσει η αγορά το 

επόµενο διάστηµα. Ποιο; Έξι µήνες µετά, όπως λέει το άρθρο του Νόµου; Αν γίνει Νόµος 

τελικά. Λίγο παραπάνω; 
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 Γεγονός είναι ότι σε κάποια φάση, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγµατα, θα νεκρώσει η ήδη 

απονεκρωµένη αγορά θα έλεγα. 

 Άρα, λοιπόν, πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η συνεργασία µε την Ανεξάρτητη Αρχή που µας 

βρήκε και πολύ θετικούς στις παρατηρήσεις. Ιδίως του κ.Σταµόπουλου την οµιλία νοµίζω ότι θα 

την κάνουν Ευαγγέλιο. 

 ∆εύτερο, ο τεχνικός κόσµος θέλει τις µεταρρυθµίσεις. Αλλά αρέσκεται, όπως προκύπτει, 

και αυτό το τόνισε ιδιαίτερα ο κ.Βλάχος, στις συζητήσεις τις πολλές. Τώρα δεν σηκώνει 

συζητήσεις. Χάθηκε ο χρόνος της κρίσης. Έχει αποµείνει λίγος χρόνος. Πριν επαναρχίσει, γιατί 

κάποια στιγµή θα επαναρχίσει η αγορά, θα επαναρχίσουν τα έργα. 

 Άρα, λοιπόν, χρειαζόµαστε πιο συντετµηµένο χρόνο στις συζητήσεις και στις 

διαβουλεύσεις εσωτερικά στον τεχνικό κόσµο. Και θα ’λεγα εγώ ότι εκείνο που προκύπτει είναι 

ότι χρειάζεται και καλή συνεργασία, µια αλυσίδα. ∆εν µπορεί να πάει κανείς µεµονωµένα, ο 

κάθε Σύνδεσµος Μελετητών, ο κάθε Σύνδεσµος Εργοληπτών κλπ. Πρέπει να πάει κάτι που να 

είναι όλο µαζί και να λύνει πράγµατι τα προβλήµατα. 

 Το τρίτο, που ναι µεν πήρε πολύ χρόνο και µπορεί να είναι εργαλείο, άρα µια 

λεπτοµέρεια, ωστόσο είναι ουσιαστικό, γιατί έχει αποδειχθεί και σε άλλα θέµατα, το θέµα της 

πλατφόρµας, της όποιας πλατφόρµας και τις όποιες πλατφόρµες εφαρµόζουµε και των 

διορθωτικών που πρέπει να γίνουν.  

 Το κυριότερο σ’ αυτό, όπως φάνηκε, είναι ότι ο καθένας φτιάχνει µια καινούργια 

πλατφόρµα πλάι στις άλλες που κατά κανόνα δεν συνεργάζονται. Αυτό θυµίζει και το 

προηγούµενο που λέγαµε, ότι δεν υπάρχει και συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων σε κάθε 

δουλειά, σε κάθε τοµέα. 

 Άρα, λοιπόν, εκεί θέλουµε πάρα πολύ δουλειά από πλευράς των ανθρώπων που 

ασχολούνται µε την πληροφορική και τα ηλεκτρονικά και πρέπει να τελειώσει το κάθε µαγαζί, το 

κάθε µαγαζάκι που στήνεται στην Ελλάδα. 

 Πάνω απ’ αυτά, χρειάζεται µία ταχύρρυθµη εκπαίδευση οπωσδήποτε των υπηρεσιών και 

δεύτερο, οπωσδήποτε του κόσµου της αγοράς.  

 Και µπορεί να φάνηκε, κ.Φρατζέσκο, εύκολο σε ό,τι αφορά τις προµήθειες, επιµένω σ’ 

αυτό γιατί λίγο το γνωρίζω, είναι εύκολο στις προµήθειες να σου συµπληρώσει µία φόρµα και να 

προχωρήσει η διαδικασία. Καθόλου εύκολο, όµως, σε ό,τι αφορά τις µελέτες, φαντάζοµαι είναι 

το πιο σύνθετο, και από εκεί και ύστερα και στα έργα, όπως φαντάζοµαι, ο κ.Βράϊλας το ξέρει, 

που έχει και ικανότητες στην πληροφορική. 
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 Λοιπόν, όταν είναι τόσο σύνθετα και πρέπει να παραµετροποιηθούν ένα σωρό πράγµατα 

κλπ., αλλά κυρίως να εκπαιδευτεί ο κόσµος, διότι ποιος είναι ο κίνδυνος; Αυτή τη στιγµή όλοι 

συζητάµε ότι η µακρόχρονη ανεργία, και στην ουσία µια µακρόχρονη ανεργία υπάρχει στον 

κλάδο τον τεχνικό, η µακρόχρονη ανεργία αποδυναµώνει τις γνώσεις. ∆ηλαδή όταν θα έρθει η 

ώρα που θα έχεις δουλειά, θα έχουν ξεχαστεί οι γνώσεις και δεν θα είναι ικανοί οι άνθρωποι που 

έχεις άνεργους να δουλέψουν. 

 Άρα, λοιπόν, και σ’ αυτό τον τοµέα χρειάζεται µια πολύ συστηµατική δουλειά. 

 Και βεβαίως, ένα τελευταίο είναι ότι πρέπει να κινητοποιηθούν, και αυτό πρέπει να γίνει 

από τους φορείς τους συνδικαλιστικούς, οι πολιτικοί µας.  

 Τι διεφάνη σήµερα πίσω απ’ όλα; Ότι τα Υπουργεία κάθονται ένα βήµα πιο πίσω και 

έχουν αφήσει µπροστά την Ανεξάρτητη Αρχή να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτό συµβαίνει 

στην πραγµατικότητα.  

 Πρέπει, λοιπόν, τα Υπουργεία να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση της συνεργασίας. 

∆ιαφορετικά, η Ανεξάρτητη Αρχή, όσο ανεξάρτητη να είναι και όσες δυνάµεις να της δίνουν, δεν 

µπορεί να ανταπεξέλθει σ’όλα αυτά που απαιτούνται για να προχωρήσουµε σε µεταρρυθµίσεις. 

 Αυτά από µένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας. Ευχαριστούµε. 

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Να συµπληρώσω και εγώ κάτι. Μέχρι σήµερα προτεραιότητα του Υπουργείου 

δεν ήταν η τροποποίηση του Νόµου περί δηµοσίων έργων και µελετών, παρόλο που έχει 

καταρρεύσει το σύστηµα ανάθεσης µελετών µε βάση την απελευθέρωση των τιµών. Παρόλα 

αυτά, µέσω της Ενιαίας Αρχής και της τροποποίησης της νοµοθεσίας, αναγκαζόµαστε αυτή τη 

στιγµή να µπούµε στη διαδικασία. 

 Η δικιά µας προτεραιότητα ήταν οι προδιαγραφές των έργων και των µελετών, τα 

αναλυτικά τιµολόγια, οι αναλύσεις τιµών, οι συντελεστές αναθεώρησης. Επίσης προτεραιότητα 

αποτελούσαν και τα θέµατα κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Απλώς 

διευκρινίζω. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και δεν παραµένουν αυτά; 

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Παραµένουν. Αλλά τώρα προστέθηκε και το νοµοθετικό πλαίσιο έργων και 

µελετών. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Από το Νόµο βγάλατε µία παράµετρο για να αποδυναµωθεί η δυνατότητα να 

γίνουν γρήγορα αυτά. 

ΣΤ.ΤΡΕΖΟΥ: Ποια παράµετρο; Ποια παράγραφο; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μπήκε στη µέση απαραίτητη προϋπόθεση η σύµφωνη γνώµη της ΕΕΤΕΜ.  

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


