Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321

Αριθ. Πρωτ. 2574/771/1064/25293/3059

ΑΘΗΝΑ, 21 Σεπτεµβρίου 2012
ΠΡΟΣ
Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
κ. Σταύρο Καλογιάννη
ΚΟΙΝ.:Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Στράτο Σιµόπουλο

Θέµα : «Άρση δυσµενών διατάξεων και ειδικότερα προσφάτων Ν. 4070/12, Ν.
4071/2012, Ν. 4072/2012».
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι όλη η νοµοθεσία και διαδικασία παραγωγής ∆ηµοσίων
Έργων απαιτεί πλήρη αναµόρφωση και εκσυγχρονισµό, για την προσαρµογή αυτής τόσο
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι όσο και των συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί, την τελευταία
τριετία, από την βαθιά ύφεση της που διέρχεται η χώρα µας.
Εσχάτως (µέσα στο 2012) σε διάφορους νόµους έχουν περιληφθεί αιφνιδιαστικά και
αποσπασµατικά διάφορες τροποποιήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, δυσµενέστατες και
εν πολλοίς ανεφάρµοστες, όχι µόνο για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλλά και κυρίως
για την απρόσκοπτη υλοποίηση των ∆ηµοσίων Έργων.
Μεταξύ των επικίνδυνων διατάξεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων είναι και :
1. Στο Ν. 4070/2012
1α Άρθρο 186 παρ.1
Απαίτηση τριµελούς επιτροπής σύνταξης Π.Π.Α.Ε.
Σας έχουµε ενηµερώσει µε σχετικό έγγραφο της δυσχερής αυτής ρύθµισης (βλέπε Συν.)
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1β Άρθρο 186 παρ. 2 έως 6
Επιµετρήσεις
Αυξάνονται σηµαντικά όλοι οι χρόνοι για την οριστικοποίηση των επιµετρήσεων και
ειδικότερα ο χρόνος εξόφλησης µιας πιστοποίησης που υπό οµαλές συνθήκες απαιτεί
ένα (8) µηνο µε ό,τι τούτο συνεπάγεται.
1γ Άρθρο 134 παρ. 1 και 3
Λογαριασµοί
Οι νέες διατάξεις καθιστούν τον ανάδοχο όµηρο των Υπηρεσιών µε ενισχυµένη την
δυνατότητα της ετεροδοσοληψίας σε διάφορα χρονικά διαστήµατα.
Η κατάπτωση εγγυητική επιστολών που προβλέπεται στις υπόψη νέες διατάξεις, χωρίς
ο ανάδοχος να έχει την δυνατότητα να αµφισβητήσει τον µειωτικό σε βάρος του
λογαριασµό, καταργεί κάθε έννοια δικαιοσύνης και αµφιτεροβαρούς σύµβασης που
είναι αυτές των δηµοσίων έργων, τροφοδοτεί την αυθαιρεσία και παρέχει δυνατότητες
εκβιασµού και ετεροδοσοληψίας.
1δ Άρθρο 137 και παρ. 6 του άρθρου 186
Η προσθήκη του άρθρου 75Α που αφορά απόσβεση δικαιωµάτων του αναδόχου σε
συνδυασµό µε την παράγραφο 6 του άρθρου 186, του αυτού νόµου είναι από τις πλέον
επικίνδυνες διατάξεις που µπορεί να δηµιουργήσουν σοβαρότατα προβλήµατα στην
εξέλιξη των συµβάσεων.
Ήδη επί του θέµατος αυτού σας έχουµε έγγραφα ενηµερώσει κατά καιρούς.
1ε Όλες οι προαναφερθέντες νέες διατάξεις/τροποποιήσεις και ειδικότερα η τελευταία,
λόγω ελλείψεως µεταβατικών διατάξεων, θα δηµιουργήσουν προβλήµατα όχι µόνο για
τις νέες συµβάσεις αλλά και για τις εν ενεργεία και πολύ περισσότερο για τις
περαιωθείσες, αλλά µη οριστικά τελεσίδικες αποφάσεις επί τυχόν δικαστικών
εκκρεµοτήτων.
2. Στο Ν. 4071/2012
2α Επαναφορά απευθείας αναθέσεων για µικρά έργα
Με διατάξεις που εισήχθησαν στο Ν.4071/2012 (άρθρα 6 και 7), επαναφέρθηκε το
καθεστώς των απευθείας αναθέσεων για µικρά έργα (αυτά που συνηθιζόταν να
αποκαλούνται «δεκαπεντάρια» και «σαρανταπεντάρια»), που είχε καταργηθεί
πρόσφατα µε το άρθρο 35 του Ν. 4053/2012.
Θεωρούµε ότι παραπάνω αναδροµική ανάκληση προηγούµενης νοµοθετικής διάταξης,
η οποία είχε ψηφισθεί προ ολίγων εβδοµάδων (!), είναι απαράδεκτη και αποτελεί
κόλαφο για τη σοβαρότητα του Ελληνικού Κράτους. Πρέπει να καταργηθεί στο σύνολο
της και να επανέλθει το καθεστώς του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012.
2β Μείωση Γ.Ε. & Ο.Ε.
Με το άρθρο (9) παρ. (5) επήλθε µετατροπή του ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε. από 28% σε
18% για έργα που χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους, χωρίς καµία περαιτέρω
µείωση κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων στις συµβάσεις των έργων που πολλές
φορές υπερκαλύπτουν το υπόψη ποσοστό (18%) (κρατήσεις, έξοδα εργοταξίου,
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δαπάνες γραφείου, εργαστηριακά, χαράξεις κλπ.) που δεν περιλαµβάνονται στις τιµές
µονάδας.
Πληροφορούµαστε ότι, (έγινε προσπάθεια και στο παρελθόν), να µειωθούν και στα
έργα ∆ηµοσίων επενδύσεων το ποσοστό από (18%) σε (12%).
Μια τέτοια µείωση θα έχει επιπτώσεις σοβαρότατες στην υλοποίηση των έργων, και
πέραν των άλλων, θα µειώσει την απορροφητικότητα των έργων από τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν.
3. Στο Ν. 4072/2012
∆ραστικός περιορισµός της δυνατότητας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του
∆ηµοσίου.
Με την παρ. 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε ένας δραστικότατος
περιορισµός του δικαιώµατος αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου.
Η επίµαχη διάταξη αποτελεί κατ’ ουσία έµµεση απαγόρευση του δικαιώµατος
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου. Και τούτο, διότι η έκδοση ισόποσης
εγγυητικής επιστολής προς την εκτελούµενη απαίτηση (που, σηµειωτέον, είναι
εξοπλισµένη µε εκτελεστό τίτλο, κατά κανόνα τελεσίδικη δικαστική απόφαση) καθιστά
οικονοµικά δυσβάστακτη έως και απρόσιτη τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος του ∆ηµοσίου. Υπό την έννοια αυτή εγείρονται σοβαρά ζητήµατα
συνταγµατικής τάξης και συµβατότητας της ρύθµισης προς το κοινοτικό δίκαιο, τα
οποία είναι ιδιαίτερα σύνθετα και των οποίων η ανάπτυξη παρέλκει εν προκειµένω.
Θεωρούµε ότι για λόγους συνταγµατικής τάξης, σοβαρότητας του Ελληνικού Κράτους,
προστασίας των δικαιωµάτων των πολιτών, σεβασµού της ανεξαρτησίας της
∆ικαιοσύνης και της ισχύος των δικαστικών αποφάσεων, συµµόρφωσης προς το
Κοινοτικό ∆ίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και ειδικά των περιουσιακών δικαιωµάτων, η ανωτέρω ρύθµιση πρέπει να
καταργηθεί στο σύνολο της.
Με τιµή
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,

Συνηµµένο:
Κοινό έγγραφο Εργ. Οργ. 2434/734/1016/25150/3052/6-9-2012.
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