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Κυρίες και Κύριοι, 
 

Κατ' αρχήν σας ευχαριστώ θερµά για την πρόσκλησή σας να εκπροσωπήσουµε τον 
εργοληπτικό κλάδο της Χώρας στο Συνέδριό σας.  

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εκπροσωπεί την εταιρική 
εργοληπτική επιχειρηµατικότητα για περισσότερο από µισό αιώνα στην Χώρα και σήµερα 
δικαίως θεωρείται ως η αντιπροσωπευτικότερη εργοληπτική οργάνωση της Ελλάδας 
έχοντας ως Μέλη του περισσότερες από 900 εργοληπτικές επιχειρήσεις κάθε νοµικής 
µορφής, ιδίως ΑΕ. Παράλληλα µε τα Κεντρικά Γραφεία στην Αθήνα, λειτουργεί και οκτώ 
περιφερειακά γραφεία στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα, Κοζάνη και Μυτιλήνη. 

Προτού προχωρήσω στην παρουσίαση των βασικών σηµείων του νέου νόµου για τις 
δηµόσιες συµβάσεις έργων επιτρέψτε µου να αναφερθώ στις σηµαντικές δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ο κλάδος, δυσκολίες που τελικά έχουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία εξόδου 
της Χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας. Όπως επανειληµµένα 
σηµειώνουµε, ιδιαιτέρως από το 2009 και µετά, η ανάπτυξη θα προέλθει από τις 
κατασκευές, τις υποδοµές και τα τεχνικά έργα εν γένει. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν 
υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος.  

Απλώς και µόνο θα παραθέσω τα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής και του ΜΕΕΠ :  

• Από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στις τάξεις 3η – 7η του ΜΕΕΠ το 
2004 σήµερα υπάρχουν µόλις 460 δηλαδή λιγότερες κατά 35,4% και εποµένως 252 
εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες, έχοντας διαγραφεί από το 
ΜΕΕΠ. 

• Από την σταθερή και ελαφρώς ανοδική συµµετοχή του κατασκευαστικού κλάδου 
στο ΑΕΠ την περίοδο 1995-2002 (από 5% έως 6,3%) παρατηρούµε µία 
ενδυνάµωση που φθάνει έως και το 8,3% το 2004 και το 2006, οπότε και ξεκινά µία 
διαρκής συρρίκνωση της σηµαντικότητας του κλάδου µε συνέπεια το 2016 η 
συµµετοχή του να ανέρχεται σε µόλις 2,1%, τέσσερις φορές χαµηλότερο από το 
2006. 

• Από το 2009 µέχρι και το 2013 οπότε και υπάρχουν τα πιο πρόσφατα επίσηµα 
στατιστικά στοιχεία προκύπτει µείωση του κύκλου εργασιών από έργα πολιτικού 
µηχανικού της τάξης του 58%, από το 2008 µέχρι και 2013 µείωση της αξίας 
παραγωγής κατά 46%, µείωση του αριθµού επιχειρήσεων κατά 26%, κ.ο.κ. 

• Από 401.000 απασχολούµενους το Γ τρίµ. του 2008 στις κατασκευές φθάσαµε το ∆ 
τρίµηνο του 2016 να απασχολούνται µόλις 141,8 χιλ το ∆ τρίµηνο του 2016, 
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δηλαδή το 64,6% των απασχολουµένων το 2008 στις κατασκευές βρίσκονται 
σήµερα εκτός κλάδου. 

• Κατάρρευση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας από το 2008 και µετά  - 
Χαρακτηριστικά τα 4 πιο πρόσφατα έτη το επίπεδο δραστηριότητας ανέρχεται κατ' 
έτος µόλις στο 1/10 του 2005!!! Με άλλα λόγια χρειάζονται 10 έτη για να 
πετύχουµε το επίπεδο ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας που επετεύχθη το 
2005!!! 

 

Νέος Νόµος για τα δηµόσια έργα: Ν. 4412/2016.  

Ι. Εισαγωγή:  

Μετά από αυτά τα γενικά σχόλια επιτρέψτε µου να σας παρουσιάσω τις κύριες µεταβολές 
στο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων που έχει επιφέρει ο Ν. 
4412/2016. 

- Με τον νόµο 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ανατάχθηκε πλήρως το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, 
περιλαµβανοµένων σ’ αυτές και των συµβάσεων δηµοσίων έργων. Με τον ανωτέρω νόµο 
ενσωµατώθηκαν, επίσης, στην εσωτερική έννοµη τάξη οι ενωσιακές Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ (γενική Οδηγία περί δηµοσίων συµβάσεων) και 2014/25/ΕΕ (η Οδηγία 
που ρυθµίζει τις δηµόσιες συµβάσεις στους εξαιρούµενους τοµείς), οι οποίες πάντως είχαν 
αρχίσει να εφαρµόζονται άµεσα στην εσωτερική έννοµη τάξη από 18-4-2016, λόγω της 
παράλειψης ενσωµάτωσής τους µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία στο εθνικό δίκαιο. 

- Η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου είναι θεµελιώδης και ιστορική, διότι αποτελεί 
την πρώτη µετά τον Ν. 1418/1984 εκ βάθρων αλλαγή του συνόλου της 
νοµοθεσίας που διέπει τα δηµόσια έργα. Όλοι οι νόµοι που ισχύουν µέχρι σήµερα 
(Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων – Ν. 3669/2008, Ν. 1418/1984, Π.∆. 609/1985) 
καταργούνται και αντικαθίστανται στο σύνολό τους από το νέο θεσµικό πλαίσιο. 

- Ένα βασικό πρόβληµα του νόµου είναι ότι δεν προβλέφθηκαν µεταβατικές περίοδοι 
ισχύος του νόµου. Ο ΣΑΤΕ υποστήριξε έντονα ότι θα πρέπει να προβλέπονται µεταβατικές 
περίοδοι ικανού διαστήµατος για την έναρξη του Νόµου, ώστε να µην µπλοκάρει εντελώς 
το σύστηµα δηµοπράτησης νέων έργων. ∆υστυχώς δεν εισακουστήκαµε και τα 
αποτελέσµατα ήταν η πλήρης αδρανοποίηση νέων δηµοπρατήσεων από τον Σεπτέµβριο του 
2016 µέχρι και το τέλος ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους αφού σε αυτό το διάστηµα ούτε οι 
αναθέτουσες αρχές ούτε οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το 
ΤΕΥ∆ ή το ΕΕΕΣ ή και το Πρότυπο τεύχος διακήρυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
δηµοπρατήσεις έργων άνω των 2 εκ. € το τελευταίο τετράµηνο του 2016 ήταν µόλις 28 
έναντι 54 του 2015, 56 του 2014 και 160 του 2013. Ακόµη και σήµερα τα κενά και οι 
ασάφειες που εµφανίζονται στο πώς πρέπει να συµπληρώνονται τα έγγραφα συµµετοχής 
µας στους διαγωνισµούς είναι µεγάλα και αρκετά, γεγονός που κατά την άποψή µας, 
οφείλεται στην έκδοση των σχετικών εγγράφων υπό το βάρος της χρονικής πίεσης.  

 

IΙ - Κριτική θεώρηση των σηµαντικότερων σηµείων του Νόµου  

1. Ενιαία δοµή και πνεύµα της νέας νοµοθεσίας 

Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο καλύπτει το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων (έργα, 
υπηρεσίες, προµήθειες), αποτελώντας µία συνολική και εξαντλητική ρύθµιση των 
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διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσής τους. Είναι η πρώτη φορά που στο εθνικό δίκαιο 
υφίσταται ένα ενιαίο και πλήρες θεσµικό πλαίσιο για όλες τις δηµόσιες συµβάσεις.  

Ο Ν. 4412/2016 είναι πλήρης και αναλυτικός, ελάχιστα δε ζητήµατα – αν και ορισµένα από 
αυτά ιδιαιτέρως κρίσιµα – απαιτείται να εξειδικευθούν διά κανονιστικών πράξεων.  

Αυτό το σηµείο του Νόµου κρίνεται από τον ΣΑΤΕ ως θετικό.  

 

2. Πεδίο εφαρµογής 

Ο νόµος εφαρµόζεται, κατ’ αρχήν, σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις που αναθέτουν 
«αναθέτουσες αρχές» κατά τη σχετική έννοια των ενωσιακών Οδηγιών περί δηµοσίων 
συµβάσεων (το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 1 του Νόµου περιέχει όλους τους ορισµούς που 
αφορούν τις αναθέτουσες αρχές).  

Το κρίσιµο εν προκειµένω είναι ότι µε τον Νόµο καταργούνται ειδικώς οι επιµέρους 
εξαιρέσεις από την εφαρµογή της ειδικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων που 
είχαν κατά καιρούς θεσπισθεί, καθώς και γενικώς κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι 
αντίθετη µε τις διατάξεις του ή ρυθµίζει τα σχετικά θέµατα µε άλλον τρόπο.Έτσι, όλοι οι 
οργανισµοί και εταιρείες του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που διέπονταν από ειδικό 
καθεστώς και κατ’ ιδίαν κανονισµούς για την ανάθεση και εκτέλεση των έργων (∆ΕΗ, 
∆ΕΠΑΝΟΜ, ΕΡΓΑΟΣΕ, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. κ.λπ.) υπάγονται πλέον στο ενιαίο καθεστώς του Νόµου 
και ως προς την ανάθεση αλλά και ως προς την εκτέλεση των έργων. Το αυτό ισχύει και 
για τους Ο.Τ.Α., οι οποίοι διέπονται πλέον αποκλειστικά από τον Νόµο.  

Η ύπαρξη ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου για την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων 
συµβάσεων αποτελεί µία αναµφισβήτητη πρόοδο προς τη διαφάνεια και την 
απλούστευση της νοµοθεσίας.  

 

3. Ορισµός δηµοσίου έργου 

Ο Νόµος περιέχει έναν πλήρη ορισµό του δηµοσίου έργου, της προµήθειας και της 
υπηρεσίας  γεγονός που κρίνεται ως θετική εξέλιξη.  

Ειδικά για τον ορισµό του έργου (άρθρ. 2 παρ. 7) σηµειώνω ότι απαλείφεται πλέον ο 
όρος έργο «πολιτικού» µηχανικού καθώς και η προϋπόθεση της στερεάς σύνδεσης µε το 
έδαφος ή υπέδαφος ενώ πλέον συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες επισκευής – συντήρησης.  

 

4. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - Κριτήρια Συµµετοχής  

Τα κριτήρια επιλογής – ή συµµετοχής στους διαγωνισµούς, όπως συνηθίζεται να 
αποκαλούνται – αναπτύσσονται σε δύο άρθρα του Νόµου: το άρθρο 75 και το άρθρο 76. 
Το άρθρο 75 µεταφέρει στην εσωτερική έννοµη τάξη το άρθρο 58 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ, που θέτει τους γενικούς κανόνες επιλογής των υποψηφίων οικονοµικών 
φορέων κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Το άρθρο 76 αποτελεί 
κατ’ ουσία επανάληψη της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς τις καλούµενες στις δηµοπρασίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις. Το ουσιώδες εν προκειµένω έγκειται στο ότι το δικαίωµα 
συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων για τις ηµεδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις καθορίζεται βάσει της τάξης και κατηγορίας εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ. 
(χρησιµοποιείται µάλιστα η ίδια ορολογία), γεγονός που προδικάζει ότι και το νέο µητρώο 
αναγνωρισµένων εργοληπτών θα κινείται στα ίδια πλαίσια µε το σήµερα ισχύον˙ κυρίως δε, 
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το εργοληπτικό «πτυχίο» θα συνεχίσει να αποτελεί το κλειδί συµµετοχής στους 
διαγωνισµούς δηµοσίων έργων για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις. 

Αυτή η πρόβλεψη του νόµου, περί διατήρησης του ΜΕΕΠ είναι αναµφισβήτητα 
θετικό γεγονός.  Θυµίζω ότι µία ακόµη αρχή που υποστήριξε σθεναρά ο ΣΑΤΕ είναι ότι 
βασική προϋπόθεση για την αποφυγή φαινοµένων διαφθοράς είναι η λειτουργία κεντρικού 
συστήµατος προ-αξιολόγησης και κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως το 
ΜΕΕΠ ως µοναδικής αξιόπιστης πηγής προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.  Η 
θέση αυτή, ύστερα από πολύ µεγάλες προσπάθειες και του Υπουργείου, τελικώς έγινε 
αποδεκτή.  Εάν θυµάστε καλά, στις αρχικές µορφές του σχεδίου νόµου δεν τίθετο ως 
προϋπόθεση συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων η εγγραφή στο ΜΕΕΠ.  

 

5. Πρόβλεψη Κοινοπραξιών  

Έχει διατηρηθεί και φιλελευθεροποιηθεί το καθεστώτος των κοινοπραξιών µε την 
κατάργηση διακρίσεων ενδοκατηγοριακών και διακατηγοριακών κοιν/ξιών µε ελάχιστα 
ποσοστά συµµετοχής 25% στον προϋπολογισµό εκάστης κατηγορίας – µόνη προϋπόθεση 
πλέον: να ανήκει σε µία από τις καλούµενες κατηγορίες. 

 

6. Προσθήκη επιπλέον όρων.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 2 προβλέπεται ότι η προσθήκη επιπλέον όρων γίνεται 
κατόπιν απόφασης του ΥΠΥΜΕ∆Ι, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων / Τµ.Κατασευών, προϋπόθεση που κατά την άποψή µας είναι θετική αφού 
δεν θα επιτρέψει, επί της αρχής, υπερβολικές ή και φωτογραφικές προσθήκες στους 
διαγωνιστικούς όρους.  

 

7. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) - ΤΕΥ∆ - Πρότυπα τεύχη  

Το άρθρο 79 εισάγει µία σηµαντική θετική καινοτοµία: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Το ΕΕΕΣ είναι µία τυποποιηµένη υπεύθυνη δήλωση πανευρωπαϊκής 
ισχύος, που ισχύει ως προκαταρκτική απόδειξη για την αντικατάσταση των επιµέρους 
πιστοποιητικών απόδειξης της επαγγελµατικής καταλληλότητας, της χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας και της τεχνικής ικανότητας. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης 
Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.  Το ΕΕΕΣ θα ισχύει 
µόνο στους διαγωνισµούς άνω των ορίων. 

Στους διαγωνισµούς κάτω των ορίων δεν θα ισχύει το ΕΕΕΣ, αλλά η ΕΑΑ∆ΗΣΥ έχει εκδόσει 
το ΤΕΥ∆, δηλαδή, το αντίστοιχο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 

Η συµµετοχή στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων θα κρίνεται βάσει των ανωτέρω 
εγγράφων, τα οποία κατ’ ουσία αποτελούν υπεύθυνες δηλώσεις των διαγωνιζοµένων. 
Εποµένως, η χρονοβόρα, περίπλοκη και εν πολλοίς προβληµατική διαδικασία ελέγχου των 
τυπικών δικαιολογητικών συµµετοχής υποκαθίσταται από τις ανωτέρω τυποποιηµένες 
υπεύθυνες δηλώσεις. Σηµειωτέον, ότι η Ενηµερότητα Πτυχίου, που ισχύει για τις εταιρείες 
3ης τάξης και άνω, υποκαθίσταται και αυτή από τα ανωτέρω έγγραφα. 

Τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται στον νόµο στις βασικές γραµµές τους, χωρίς να 
συγκεκριµενοποιούνται οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής τους. Για τον λόγο αυτό είναι 
σηµαντικό τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων (όπως πλέον αποκαλούνται οι διακηρύξεις) - τα 
οποία είναι δεσµευτικά για τις αναθέτουσες αρχές και διαφορετικά για άνω και κάτω των 
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ορίων - να περιλάβουν ειδικές διατάξεις σχετικά µε την εφαρµογή των ανωτέρω γενικών 
ρυθµίσεων και τη διαπίστωση της καταλληλότητας του κάθε υποψήφιου οικονοµικού φορέα 
στους δηµόσιους διαγωνισµούς. Ειδικά στα δηµόσια έργα, όπου ίσχυε η Ενηµερότητα 
Πτυχίου, θα πρέπει να ρυθµισθούν όλα τα σχετικά ζητήµατα µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να 
µην ανακύψουν προβλήµατα εκ του µη όντος σε θέµατα τα οποία είχαν λυθεί µε 
ικανοποιητικό τρόπο εδώ και πολλά χρόνια.  

 

8. Μελετοκατασκευή 

Με τον νέο νόµο βελτιώνεται ένα σύστηµα δηµοπράτησης που στην Ελλάδα έγινε 
συνώνυµο της διαπλοκής και διαφθοράς. 

Συγκεκριµένα µε τον Ν.4412/2016 περιορίζεται το σύστηµα της Μελετοκατασκευής, η 
αιτιολόγηση των τεχνικών κριτηρίων θα γίνεται µε το σύστηµα Pass/Fail και στη συνέχεια 
στο επόµενο στάδιο, κριτήριο ανάθεσης να είναι η µειοδοσία. Θυµίζω ότι στην αρχική 
διατύπωση του νόµου το σύστηµα επεκτεινόταν σε όλα τα είδη των έργων χωρίς 
περιορισµό ή προηγούµενες απαραίτητες εγκρίσεις.  

 

9. Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές 

Η κατάσταση που επικρατεί πλέον στις δηµοπρασίες των έργων, όπου µε το φαινόµενο του 
αθέµιτου ανταγωνισµού των ΑΧΠ δίδονται προσφορές από 15 έως και 20 ποσοστιαίες 
µονάδες κάτω του κόστους, συνεπάγεται χρονοβόρες διαδικασίες αποπεράτωσης και η 
αµφιλεγόµενη ποιότητα κατασκευής των έργων, που είναι οι συνέπειες της ανάθεσης των 
έργων σε προσφορές κάτω του κόστους, φαινόµενο που τελικώς αποβαίνει εις βάρος του 
κοινωνικού συνόλου και των χρηστών των έργων. Ταυτόχρονα, αυτό το φαινόµενο θα 
οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε κατάρρευση των υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν 
µπορούν να ανταγωνιστούν προσφορές κάτω του κόστους και µοιραία είτε θα έχουν 
µηδενικό κύκλο εργασιών είτε θα αναγκαστούν να εµπλακούν σε µία διαδικασία 
ζηµιογόνων προσφορών που και πάλι θα τις οδηγήσει σε κλείσιµο.  

Οι προβλέψεις του άρθρου 88 µε το οποίο θεσπίζεται ο έλεγχος των αναθετουσών επί των 
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών είναι µία θετική παράµετρος, η οποία ωστόσο έχει και 
ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. 

Το θετικό είναι ότι δίδεται η δυνατότητα στις Α.Α. να ελέγχουν προσφορές που "φαίνονται" 
ασυνήθιστα χαµηλές. Το αρνητικό είναι ότι δεν προβλέπεται σαφής αντικειµενικός και 
παραµετροποιηµένος τρόπος ανάδειξης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών ή και 
ελέγχου των αιτιολογήσεών τους, γεγονός που θορύβησε τον Σύνδεσµό µας µε 
αποτέλεσµα να αναλάβουµε σχετικές πρωτοβουλίες.  

Η πρώτη ήταν να προτείνουµε να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίου του Υπουργείου 
Υποδοµών προκειµένου να δίδονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές για τον τρόπο 
ανάδειξης των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών. Ως ΣΑΤΕ επιχειρηµατολογήσαµε ότι η 
παραχώρηση αυτή στις αναθέτουσες αρχές να αξιολογούν αυτές πότε µία προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαµηλή και εάν η υποβληθείσα αιτιολόγηση δικαιολογεί επαρκώς την 
οικονοµική προσφορά, αποτελεί «λευκή επιταγή» για αυθαιρεσίες και ανοµίες κάθε µορφής. 
Με την θέσπιση της πρόβλεψης της εγκυκλίου, τουλάχιστον επί της αρχής, δίδεται στον 
Υπουργό η δυνατότητα να θεσπίσει αντικειµενικό, οµοιόµορφα εφαρµοζόµενο σύστηµα 
ανάδειξης των ΑΧΠ.  
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Η δεύτερη πρωτοβουλία ήταν να προτείνουµε καινοτόµες προτάσεις προκειµένου να 
υιοθετηθεί νοµοθετικά αλγόριθµος ανάδειξης α.χ.π., ο οποίος δεν δύναται να 
χαλιναγωγηθεί µε την κατάθεση εικονικών προσφορών, ενώ αυτός ο αλγόριθµος για τα 
έργα προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου προτείνουµε να αναδεικνύει 
µονοσήµαντα τον ανάδοχο σε κάθε δηµοπρασία. 

Ως προς τις αιτιολογήσεις αναγνωρίζουµε ότι η µη ύπαρξη νέων αναλύσεων τιµών αποτελεί 
κοµβικό σηµείο και για αυτό προτείνουµε να επιλεγούν 10 αντιπροσωπευτικά κονδύλια σε 
κάθε κατηγορία εργασιών, να αναλυθούν και να κοστολογηθούν µε αυξοµειούµενες π.χ. 
ανά εξάµηνο τιµές. Αυτές οι αναλύσεις θα αποτελέσουν τα αντικειµενικά και παραµετρικά 
στοιχεία ελέγχου των αιτιολογήσεων.  

 

10. Συγκρούσεις συµφερόντων (άρθρ. 24) 

Σηµαντικό είναι το άρθρο 24 περί σύγκρουσης συµφερόντων (µεταφορά του ταυτάριθµου 
άρθρου 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). ∆εν θα υπεισέλθω στις κατ’ ιδίαν περιπτώσεις 
σύγκρουσης συµφερόντων˙ το άρθρο είναι αναλυτικό και σαφές, οπότε παραπέµπω σ’ 
αυτό. Το σηµαντικό εν προκειµένω έγκειται στο ότι για πρώτη φορά η ειδική περί δηµοσίων 
συµβάσεων νοµοθεσία θεσπίζει ρυθµίσεις (έστω και µε την ενσωµάτωση των αντίστοιχων 
διατάξεων των ενωσιακών Οδηγιών) περί σύγκρουσης συµφερόντων και αντιµετώπισής της 
κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει 
αυτεπαγγέλτως να επιλαµβάνεται των καταστάσεων συγκρούσεως συµφερόντων. Εφόσον 
δε διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιας κατάστασης, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να λάβει µέτρα 
άρσης της˙ σε περίπτωση δε κατά την οποία είναι αδύνατη η άρση της κατ’ άλλο ηπιότερο 
τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων που σχετίζεται µε αυτήν, αποκλείεται από τη διαδικασία, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 (άρθρ. 24 
παρ. 7). 

 

11. Συνοπτικός διαγωνισµός & απευθείας ανάθεση (άρθρ. 117 & 118) 

Οκτώ µήνες µετά την ισχύ του Ν. 4412/2016, ο Υπουργός  Υποδοµών και Μεταφορών, µε 
απόφασή του δηµοσιευµένη στο  ΦΕΚ 900/17 Μαρτίου 2017, θέτει σε εφαρµογή το άρθρο 
118 δηλαδή την διαδικασία ανάθεσης µε κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Για την πλήρη εφαρµογή του άρθρου 118 είναι απαραίτητη η διαδικασία κατάρτισης  
καταλόγων  όπως προβλέπεται στην § 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, που σηµαίνει 
ότι οι  Αναθέτουσες Αρχές πρέπει µία φορά κατ’ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών, να 
προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, να συντάξουν τους καταλόγους 
µε τους οποίους θα γίνονται οι αναθέσεις µε κλήρωση. 

∆ιευκρινίζεται ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα 
Κληρώσεων για δηµόσιες συµβάσεις έργων,  µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, έχουν ήδη ξεκινήσει οι ∆ήµοι όλης της χώρας να 
προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς και έχουν ήδη αρχίσει να 
κατατίθενται αιτήσεις από τους ενδιαφερόµενους φορείς προς τους ∆ήµους. 

Ο Συνοπτικός διαγωνισµός προβλέπεται στο άρθρο 117 και αφορά συµβάσεις εκτιµώµενης 
αξίας έως € 60.000, για τις οποίες προβλέπεται απλοποιηµένη προκήρυξη σύµφωνα µε το 
άρθρο 66. 

 

12. Επιµετρήσεις (άρθρ. 151) 
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Έχει γίνει σύντµηση της αρχικής προθεσµίας ελέγχου, έγκρισης ή επιστροφής της 
αναλυτικής επιµέτρησης στον ανάδοχο προς διόρθωση και επανυποβολή της από τρεις 
µήνες σε σαράντα πέντε ηµέρες. 

 

13. Λογαριασµοί (άρθρ. 152) 

Εν προκειµένω έχουν λάβει χώρα πολύ σηµαντικές, βελτιωτικές για τα δικαιώµατα 
τροποποιήσεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας. Ειδικότερα: 

- Πολύ σηµαντική είναι η προσθήκη στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου, σύµφωνα µε την 
οποία: «Για την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού δεν απαιτείται η 
προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής».  

Πρόκειται για µία σηµαντικότατη προσθήκη, η οποία επιλύει ένα χρόνιο ερµηνευτικό 
πρόβληµα, το οποίο είχε προκληθεί κυρίως λόγω εσφαλµένων δικαστικών ερµηνειών, 
σύµφωνα µε τις οποίες συστατικό στοιχείο της πράξης υποβολής του λογαριασµού, χωρίς 
τη συνδροµή του οποίου ο λογαριασµός δεν θεωρείται «υποβληθείς» και δεν εκκινούν και 
οι συναφείς προθεσµίες για την υπερηµερία του κυρίου του έργου, είναι και η συνυποβολή 
µε το σώµα του λογαριασµού βεβαιώσεων φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
καθώς και των αποδεικτικών καταβολής των τυχόν οφειλοµένων κρατήσεων, σε ορισµένες 
δε περιπτώσεις ακόµη και του τιµολογίου. Πλέον, µε την ως άνω σηµαντικότατη προσθήκη 
διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να συνυποβάλλονται µε τον λογαριασµό τα 
προαναφερθέντα δικαιολογητικά πληρωµής και η µη συνυποβολή τους (κάτι που είναι 
σύνηθες και εύλογο) δεν αναστέλλει την έναρξη των σχετικών προθεσµιών ελέγχου και 
έγκρισης του λογαριασµού από πλευράς της διευθύνουσας υπηρεσίας (∆.Υ.) και 
συνακολούθως την προθεσµία περιέλευσης του κυρίου του έργου σε υπερηµερία οφειλέτη. 

- Προστέθηκε ένα τελευταίο εδάφιο στην παρ. 8 του άρθρου 152, το οποία ορίζει τα εξής: 
«Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται 
µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης». 

Τα ανωτέρω εδάφιο είναι συµπληρωµατικό της προαναφερθείσας διάταξης της παρ. 7 και 
διευκρινίζει ότι τα δικαιολογητικά πληρωµής (βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αποδεικτικά κρατήσεων και τιµολόγιο) προσκοµίζονται για την πληρωµή του 
εγκεκριµένου λογαριασµού. Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκαίο να συνοδεύουν τον 
λογαριασµό κατά τον χρόνο της αρχικής υποβολής του από τον ανάδοχο στη ∆.Υ. προς 
έλεγχο και έγκριση.  

Οι διατάξεις αυτές είναι διευκρινιστικές του πράγµατι ισχύοντος και υπό το προηγούµενο 
νοµικό καθεστώς, ωστόσο είχαν καταστεί απολύτως αναγκαίες λόγω µίας εσφαλµένης 
νοµολογιακής προσέγγισης, σχετικά µε το πότε καθίσταται υπερήµερος ο κύριος του έργου 
ως προς την εξόφληση ρητώς ή αυτοδικαίως εγκεκριµένου λογαριασµού.  

 

14. Νέες εργασίες – συµπληρωµατικές συµβάσεις 

1. Εν προκειµένω έχει γίνει µία σηµαντική µεταβολή σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου, προς 
την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των συµπληρωµατικών συµβάσεων, η οποία 
δυστυχώς εξουδετερώθηκε µε τις ειδικές διατάξεις του Νόµου που αφορούν τις συµβάσεις 
δηµοσίων έργων. 

Ειδικότερα, το γενικό άρθρο 132, που µεταφέρει το άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 
αφορά όλες τις δηµόσιες συµβάσεις, είναι σηµαντικό διότι διαχωρίζει τις µέχρι σήµερα 
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σωρευτικές προϋποθέσεις της αναγκαιότητας της εκτέλεσης των εργασιών από τη µη 
προβλεψιµότητά τους, οι οποίες (προϋποθέσεις) καθίστανται πλέον αυτοτελείς διαζευκτικές 
προϋποθέσεις. Άρα, βάσει του άρθρου 132 δεν απαιτείται πλέον να τεκµηριώνεται, ως 
προϋπόθεση της σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης, ότι συνέτρεχαν τόσο οι 
προϋποθέσεις του αναγκαίου της εκτέλεσης των νέων εργασιών όσο και των απολύτως 
απροβλέπτων περιστάσεων βάσει των οποίων κατέστησαν αναγκαίες˙ αρκεί πλέον να 
συντρέχει είτε η µία είτε η άλλη προϋπόθεση, ώστε να καθίσταται νόµιµη η σύναψη 
συµπληρωµατικής σύµβασης χωρίς την προσφυγή σε νέο διαγωνισµό. 

∆υστυχώς, την ως άνω βελτιωτική και φιλελεύθερη τροποποίηση αναφορικά µε την 
εκτέλεση των νέων εργασιών ο νοµοθέτης την αναίρεσε λίγα άρθρα µετά, µόνο ως προς τις 
συµβάσεις δηµοσίων έργων. Συγκεκριµένα, το άρθρο 156 παρ. 1 α & β επαναλαµβάνει τη 
µέχρι ισχύουσα ρύθµιση, η οποία ορίζει ότι η αναγκαιότητα της εκτέλεσης των εργασιών 
και οι απρόβλεπτες περιστάσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, ώστε να είναι νόµιµη η 
εκτέλεσή τους βάσει συµπληρωµατικής σύµβασης. Και τούτο βεβαίως ήταν απολύτως 
κατανοητό µε τις παλαιότερες κοινοτικές Οδηγίες (2004/18/ΕΚ), οι οποίες έθεταν 
αυστηρότερες προϋποθέσεις για την ανάθεση νέων εργασιών στο πλαίσιο εκτελούµενης 
σύµβασης. Ωστόσο, υπό τη νέα ενωσιακή Οδηγία 2014/24/ΕΕ οι ανωτέρω δύο 
προϋποθέσεις έχουν διαχωρισθεί και τίθενται πλέον διαζευκτικά˙ το δε άρθρο 132 έχει 
µεταφέρει αυτούσια τη σχετική ενωσιακή ρύθµιση. Προς τι λοιπόν η διατήρηση του 
παλαιότερου αυστηρού καθεστώτος για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων; 

Περαιτέρω, γεννάται και ζήτηµα ενδεχόµενης σύγκρουσης µε το ενωσιακό δίκαιο.  

2. Σηµαντική βελτιωτική τροποποίηση είναι αυτή της τρίτης υποπαραγράφου της παρ. 1 
του άρθρου 156, σύµφωνα µε την οποία δύναται να καταρτισθεί συµπληρωµατική σύµβαση 
(ο Νόµος κάνει χρήση της διατύπωσης: «οι συµπληρωµατικές συµβάσεις δύνανται να 
τροποποιούνται», που προφανώς είναι ατυχής) για εργασίες κάτω του 15% της αξίας της 
αρχικής σύµβασης, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές προβλέπονται στα αρχικά συµβατικά 
έγγραφα και η συνολική τους αξία είναι κάτω των 5.225.000 ευρώ. Σε ένα προγενέστερο 
σχέδιο του νόµου η δυνατότητα θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε απλή σύνταξη και έγκριση 
Α.Π.Ε., πλην όµως στο τελικό κείµενο του Νόµου αποφασίσθηκε και γι΄ αυτές τις 
περιπτώσεις να συνάπτεται συµπληρωµατική σύµβαση. 

3. Σηµαντική διευκόλυνση παρέχει το νεοεισαχθέν προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 156: 

«Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν 
απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 
παραγράφου 2 ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.» 

Η διάταξη αυτή απαλλάσσει από την προηγούµενη σύνταξη Α.Π.Ε., ως προϋπόθεση της 
πληρωµής τους, στις περιπτώσεις των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 154 και των 
επειγουσών και απροβλέπτων προσθέτων εργασιών του άρθρου 155. Ειδικά ως προς τις 
τελευταίες συνιστά µία σηµαντική διευκόλυνση για τις αναδόχους εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κανόνα λαµβάνουν εντολές για την εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών, τις οποίες εκτελούν, και εν συνεχεία αδυνατούν να πληρωθούν διότι η σύνταξη 
και η έγκριση του Α.Π.Ε. κολλάει στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Θεωρούµε ότι αυτή ήταν η 
έννοια της προϊσχύουσας διάταξης, διότι διαφορετικά καθίσταται άνευ αντικειµένου η 
συγκεκριµένη κατ’ εξαίρεση ταχεία διαδικασία για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών. 
Ωστόσο, δεδοµένης της αυστηρής και, κατά την άποψή µας, εσφαλµένης νοµολογιακής 
ερµηνευτικής προσέγγισης, σύµφωνα µε την οποία απαιτείτο η σύνταξη Α.Π.Ε. για την 
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πληρωµή των επειγουσών εργασιών, η συγκεκριµένη διευκρινιστική διάταξη είναι άκρως 
σηµαντική και χρήσιµη. 

 

15. Αναθεώρηση εργασιών (άρθρο 153) 

Τα αρχικά σφάλµατα (παράλειψη βασικού τύπου αναθεώρησης και εσφαλµένος ειδικός 
τύπος για τα έργα εξωτερικού) διορθώθηκαν µε το ΦΕΚ Α’ 200/24-10-2016. Ζητούµε 
ωστόσο την υιοθέτηση αναλύσεων τιµών προκειµένου να οµαλοποιηθεί και η διαδικασία 
αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων συµβάσεων έργων και να µην επωµίζεται ο 
ανάδοχος τυχόν επιβαρύνσεις που προκύπτουν.  

 

16. ∆ικαστική προστασία  

Ο Νόµος ρυθµίζει την έννοµη προστασία κατά το στάδιο ανάθεσης µε ενιαίο τρόπο ως προς 
όλες τις δηµόσιες συµβάσεις. Αντιθέτως, ως προς τη διοικητική και δικαστική επίλυση των 
διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενός δηµοσίου έργου περιέχει ειδικές 
διατάξεις.  
Η έννοµη προστασία κατά το στάδιο ανάθεσης έχει αλλάξει άρδην. Ιδρύεται µία νέα 
ανεξάρτητη αρχή, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία θα 
αποφαίνεται εφ’ όλων των προδικαστικών προσφυγών που θα ασκούνται κατά το στάδιο 
ανάθεσης όλων των συµβάσεων από 60.000 ευρώ και άνω. 
Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την ΑΕΠΠ επί ασκηθεισών προδικαστικών προσφυγών 
προσβάλλονται ενώπιον των δικαστηρίων µε αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής. Η 
αρµοδιότητα των δικαστηρίων παραµένει κατά βάση ως έχει και υπό το προϊσχύσαν 
καθεστώς: Αρµόδια είναι τα ∆ιοικητικά Εφετεία για όλες τις συµβάσεις, µε την εξαίρεση των 
ακολούθων, για τις οποίες αρµόδιο είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας: α) Συµβάσεις της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. άνω των 15.000.000 ευρώ˙ β) συµβάσεις 
παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών ή δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες υλοποιούνται ως 
Σ.∆.Ι.Τ. του ν. 3389/2005˙ γ) συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ (πρώην εξαιρούµενοι τοµείς). 
Ως πλεονεκτήµατα των νέων ρυθµίσεων θεωρούνται:  
α) Καθιερώνεται η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών από ένα τρίτο ανεξάρτητο 
όργανο (ΑΕΠΠ). Σε κάθε περίπτωση, τούτο αποτελεί ένα σηµαντικό βελτιωτικό βήµα σε 
σχέση µε την ισχύουσα σήµερα κατάσταση, όπου οι προδικαστικές προσφυγές κατά των 
πράξεων της αναθέτουσας αρχής εξετάζονται από την ίδια την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο 
κρίνων είναι και ο κρινόµενος. Στην πραγµατικότητα σπανιότατα γίνεται ουσιαστική 
εξέταση της προδικαστικής προσφυγής και η αναθέτουσα αρχή είτε απορρίπτει µε 
ταυτόσηµη αιτιολογία την προσφυγή κατά της πράξης που η ίδια έχει εκδώσει είτε αφήνει 
να παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για την απόφανση επ’ αυτής, οπότε η προσφυγή 
απορρίπτεται σιωπηρώς. Τούτο αλλάζει, δεδοµένου ότι µε το νέο σύστηµα διασφαλίζεται 
µία από τις προϋποθέσεις της αντικειµενικής και δίκαιης κρίσης: Η εξέταση των 
προδικαστικών προσφυγών από τρίτο ανεξάρτητο όργανο σε σχέση µε αυτό που εξέδωσε 
τις προσβαλλόµενες πράξεις. 
β) Μειώνεται δραστικά το παράβολο, γεγονός που διευκολύνει την προσφυγή στη 
διαδικασία έννοµης προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης. 
γ) Τα ανωτέρω συνδυαστικά καθιστούν πιο δύσκολες τις αυθαιρεσίες από πλευράς 
αναθετουσών αρχών. 
Πρόσφατα λάβαµε γνώση προτεινοµένων από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης νοµοθετικών 
τροποποιήσεων της έννοµης προστασίας κατά το συµβατικό στάδιο (άρθρα 174, 175 και 
198 του Ν.4412/2016).  
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Χαρακτηριστικά επισηµαίνουµε ότι η προτεινόµενη κατάργηση της αίτησης θεραπείας, αν 
και προφανώς έχει ως στόχο τη συντόµευση των διοικητικών προδικασιών, στην 
πραγµατικότητα θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσµα ενώ θα αποτελέσει και πλήγµα για την 
αποτελεσµατική και ορθή απονοµή της έννοµης προστασίας. 
 

17. Ηλεκτρονική δηµοπράτηση των έργων  - προβλήµατα υλοποίησης  

Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ανέλαβε περίπου πριν τρία χρόνια να εγκαταστήσει και 
λειτουργήσει την αναγκαία πλατφόρµα, η οποία ωστόσο ήταν προσανατολισµένη στις 
προµήθειες, κυρίως. Επισηµάναµε από την αρχή τις αδυναµίες της πλατφόρµας για την 
περίπτωση των έργων και είχαµε ζητήσει να διορθωθούν, ώστε να µην φτάσουµε στις 
αλλεπάλληλες αναβολές εφαρµογής του συστήµατος, αλλά δεν εισακουστήκαµε. ∆υστυχώς 
και η νεότερη πλατφόρµα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο συµπληρωµατικής σύµβασης της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου δεν φαίνεται ικανοποιητική αφού δεν έχει ακόµη 
παραληφθεί από τα στελέχη του Υπ. Υποδοµών. Θα πρέπει να δοθεί παράταση για την 
περίπτωση των έργων (τουλάχιστον έως τις 31.12.2017) και  επίσης να  εξασφαλιστεί 
διαφανής και ανόθευτη πλατφόρµα ηλεκτρονικών δηµοπρασιών έργων.  

 

Σας ευχαριστώ. 

 

Ζαχαρίας Αθουσάκης  

 


