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Αριθ. Πρωτ.28756A     ΑΘΗΝΑ, 27 Μαίου 2015 
      

Π Ρ Ο Σ   Την 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Υπόψη Προέδρου,  

κ. ∆. Ράϊκου 
 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ΕΑΑ∆ΗΣΥ  

Υπόψη κ. Σπ. Παναγόπουλου  

2. ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών  

Υπόψη ∆ντριας κας Ε. Σαββίδη & 

Προϊσταµένης Τµήµατος Μελετών  

κας Μ. Καλογρίδου  
 

ΑΝΑΚ.:  1. Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών  
  Ναυτιλίας & Τουρισµού, κ. Γ. Σταθάκη   

  2. Αν. Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών 

 κ. Χρ. Σπίρτζη  

 

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθµ. 1744/22-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της 
  ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα: 1. Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων 2. Κοστολόγηση 
 του κύκλου ζωής. 

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28756/24-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε 
 θέµα: "∆ιαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις 
 δηµόσιες συµβάσεις". 

 (β) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28638/30-4-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε 
 θέµα: "Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση 
 των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις: Νοµοτεχνική µεθοδολογία 
 ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών 2014/23/ΕΚ, 
 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις και δοµή νέου θεσµικού 
 πλαισίου για τα δηµόσια έργα."  

 (γ) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 28638Α/08-05-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
 µε θέµα: "Πλαίσιο συµµετοχής του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την 
 ενσωµάτωση των νέων οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις."  

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Υπό το πλαίσιο που έχουµε θέσει µε τις ανωτέρω τρεις σχετικές επιστολές µας προς εσάς, 
αναφορικά µε τα βασικά προαπαιτούµενα ενσωµάτωσης των ενωσιακών οδηγιών στην χώρα 
µας και ειδικά στον τοµέα των δηµοσίων έργων, πλαίσιο που εν συντοµία περιγράφεται από 
τις ακόλουθες αναγκαίες συνθήκες:  
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• Οι τρεις (3) νέες Οδηγίες (2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ) θα πρέπει να 
µεταφερθούν αυτούσιες και αυτοτελείς στην εσωτερική έννοµη τάξη σε τρία ξεχωριστά 
νοµοθετήµατα (τυπικοί νόµοι ή π.δ/τα), ως έχουν, µε µόνο τις αναγκαίες προσαρµογές 
στη διατύπωση.  

• Είναι τελείως απαραίτητο να  θεσµοθετηθεί ένας ενιαίος και ξεχωριστός Κώδικας για τα 
∆ηµόσια Έργα, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων, πλήρες, κοινό για όλους, απλό, 
ξεκάθαρο και διαφανές το θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης, και να µην 
αναζητείται σε δυσερµήνευτους γενικόλογους νόµους, πολλαπλά νοµοθετικά διατάγµατα, 
αποφάσεις αναθετουσών αρχών κλπ. Ο νέος κώδικας δηµοσίων έργων θα πρέπει να 
περιέχει διατάξεις µονοσήµαντου, αυστηρού και απαρέγκλιτου χαρακτήρα (προεχόντως 
κατά το στάδιο ανάθεσης), ώστε να µην παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις κατά 
περίπτωση αναθέτουσες αρχές να διαµορφώνουν κατά το δοκούν ίδια κριτήρια 
συµµετοχής και ανάθεσης των συµβάσεων, αλλά αυτά να καθορίζονται µε σαφήνεια και 
καθαρότητα στην ίδια τη νοµοθεσία καθώς και στα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και 
συµβάσεων που θα εκδίδονται βάσει αυτής. Η εφαρµογή αυτής της γενικής αρχής είναι 
θεµελιώδους σηµασίας για την αποτελεσµατική υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας, 
της ίσης µεταχείρισης και της προστασίας του πραγµατικού ανταγωνισµού κατά την 
ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων δηµοσίων έργων.  

• Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες 
αρχές / αναθέτοντες φορείς κατά τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, 
που ως συνέπεια έχει την εµφάνιση φαινοµένων αυθαιρεσιών, που πλήττουν καίρια τη 
διαφάνεια, το δηµόσιο συµφέρον, τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό, κάτι που είναι 
ασύµβατο µε το γράµµα και το πνεύµα των ενωσιακών (κοινοτικών) Οδηγιών.   

 

σας υποβάλλουµε κατωτέρω τις απαντήσεις του Συνδέσµου µας για το εν θέµατι ζήτηµα 
διαβούλευσης. 
 

ΘΕΜΑ 1: Περιορισµοί στη χρήση τιµής/ κόστους ως µοναδικό κριτήριο 
ανάθεσης 
 

Η άποψή µας είναι ότι το κριτήριο της τιµής (ήτοι της χαµηλότερης τιµής, άλλως µειοδοσίας) 
θα πρέπει να είναι ο κανόνας κατά την ανάθεση των δηµοσίων έργων. Η εφαρµογή του 
συστήµατος της µειοδοσίας θα πρέπει να συνοδεύεται από αντικειµενικό σύστηµα εντοπισµού 
και αποκλεισµού των υπερβολικά χαµηλών προσφορών, καθώς και από αντικειµενικό κατά 
το δυνατόν σύστηµα αξιολόγησης των αιτιολογήσεων, οσάκις αυτές απαιτούνται. Τα 
ανωτέρω θα πρέπει να θεσπίζονται νοµοθετικώς, µε τις αναγκαίες εξειδικεύσεις µέσω 
κανονιστικών πράξεων. 

 

Όσον αφορά τα άλλα κριτήρια ανάθεσης (κόστους, βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής), 
αυτά θα πρέπει να εξειδικευθούν νοµοθετικά επί τη βάσει αντικειµενικών και µετρήσιµων 
παραµέτρων. Περαιτέρω και αυτό είναι µείζονος σηµασίας, η εφαρµογή τους θα πρέπει να 
είναι εξαιρετική, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις οι οποίες θα εξειδικεύονται επαρκώς στο 
κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. συγκεκριµένη κατηγορία έργων βάσει τεχνικού αντικειµένου, 
προϋπολογισµού κ.λπ.). Ως προς δε την εφαρµογή τους σε κάθε συγκεκριµένο διαγωνισµό, 
θα πρέπει να αποφαίνεται προηγουµένως, υπό τη µορφή σύµφωνης γνώµης, όργανο 
κεντρικού φορέα (π.χ. Σ.∆.Ε. της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΥΜΕ∆Ι) και όχι να αποφασίζει η κατά 
περίπτωση αναθέτουσα αρχή. 
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ΘΕΜΑ 2:  Κοστολόγηση του κύκλου ζωής έργου, προµήθειας, υπηρεσίας 
 
Ερώτηση 1: 
Στις περιπτώσεις εκείνες που θα προκριθεί σύστηµα ανάθεσης διαφορετικό από αυτό της 
χαµηλότερης τιµής (βλ. ανωτέρω τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα µπορεί να γίνεται 
αυτό), η κοστολόγηση του κύκλου ζωής ενός έργου από τις νέες ενωσιακές Οδηγίες είναι 
προς την ορθή κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη τα σχετικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία είναι υποχρεωτικής εφαρµογής στις δηµόσιες συµβάσεις. 
 
Ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος ενσωµάτωσης είναι µέσω κανονιστικής πράξης, απαρέγκλιτης 
και υποχρεωτικής γενικής εφαρµογής, µε αντικειµενικές µετρήσιµες παραµέτρους.  
 
Ερώτηση 2: 
∆εν υπάρχει µέχρι στιγµής τέτοιο θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά τα δηµόσια έργα. Ασφαλώς 
και κρίνεται σκόπιµη και αναγκαία η θέσπισή του. Το θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει, επίσης, να 
ενσωµατώνει ένα νέο αναλυτικό σύστηµα τιµολόγησης των έργων, καθώς και ένα 
επικαιροποιηµένο εθνικό σύστηµα τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο θα στηρίζεται στα 
σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
Η λειτουργία και εφαρµογή των ανωτέρω συστηµάτων κρίνεται σκόπιµο να ανατεθεί σε ένα 
νέο ανεξάρτητο φορέα, στον οποίο θα συµµετέχουν και οι εκπρόσωποι της αγοράς 
(εργοληπτικές επιχειρήσεις, βιοµηχανίες παραγωγής δοµικών προϊόντων, µελετητές κ.λπ.),  
στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 70 του ν. 4313/2014 περί σύστασης του "Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων", µε τη συµµετοχή 
όλων των φορέων του κλάδου.   
 
 

Με τιµή, 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ 

 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


