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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Αποσαφηνίσεις επί της χθεσινής ανακοίνωσης του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Νέος
Νόµος για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Ν. 4412/2016)».

Αγαπητά Μέλη,
Κρίνεται σκόπιµο να αποσαφηνίσουµε ορισµένα στοιχεία της χθεσινής ανακοίνωσης του
Συνδέσµου που αφορά το νέο Νόµο 4412/2016.
Η παράγραφος 13 του άρθρου 376 µε την οποία προβλέπεται η ισχύς των υφιστάµενων
προτύπων διακηρύξεων οι οποίες είχαν συνταχθεί µε βάση τον ν. 3669/2008 δεν διασφαλίζει
αναγκαστικά την νοµιµότητα του κανονιστικού πλαισίου των διαγωνισµών και των
διακηρύξεων ειδικά στην περίπτωση των έργων προϋπολογισµού άνω του Κοινοτικού Ορίου.
Τα παλιά αυτά πρότυπα τεύχη ερείδονται επί διαφορετικού θεσµικού πλαισίου η ισχύς του
οποίου δεν παρατείνεται µε το άρθρο 376 παράγραφος 13 το οποίο παρατείνει την ισχύ µόνο
των διακηρύξεων. ∆ιακήρυξη όµως που είναι αντίθετη στις ουσιαστικές ρυθµίσεις του
ισχύοντος ν. 4412/2016 βάσει του οποίου πρέπει να προκηρύσσονται οι διαγωνισµοί από την
08.08.2016 και µετά είναι αµφίβολης νοµιµότητας.
Είναι σαφές ότι µε την άµεση έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016 χωρίς περίοδο προσαρµογής
(όπως επιτακτικά είχε ζητήσει ο ΣΑΤΕ και δυστυχώς δεν εισακούστηκε) και χωρίς να έχουν
εκδοθεί κανονιστικές πράξεις και πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που είναι αναγκαία για την
εξειδίκευση των διατάξεών του, δηµιουργείται πρόβληµα στην δηµοπράτηση νέων έργων
ειδικά στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισµού άνω του Κοινοτικού Ορίου. Φαίνεται ότι το
Υπουργείο στην προσπάθειά του να µην µπλοκάρει το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων
από την ως άνω έλλειψη περιόδου προσαρµογής στις διατάξεις του νέου νόµου, διατύπωσε
την παράγραφο 13 του άρθρου 376 η οποία ωστόσο δεν φαίνεται ότι επιφέρει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.
Πρόβληµα δηµιουργείται και από το γεγονός ότι η ενηµερότητα πτυχίου, που προβλέπουν τα
παλιά πρότυπα τεύχη διακηρύξεων βάσει του ν. 3669/2008, στο νέο νόµο 4412/2016 πλέον
δεν προβλέπεται αλλά αντικαθίσταται από το ΕΕΕΣ το οποίο κατ’ ουσία είναι υπεύθυνη
δήλωση.
Όπως σας πληροφορήσαµε µε την χθεσινή ανακοίνωση του ΣΑΤΕ αναµένονται εντός του
Σεπτεµβρίου:
 Εγκύκλιος του Υπουργείου η οποία θα επιλαµβάνεται των θεµάτων αυτών και
ειδικότερα του τρόπου αξιοποίησης της πρόβλεψης της παραγράφου 13 του άρθρου
376 για άµεση δηµοπράτηση νέων έργων και
 Νέες πρότυπες διακηρύξεις την ευθύνη σύνταξης των οποίων έχει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
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