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       Π Ρ Ο Σ 

       ΕΡΓΟΣΕ  Α.Ε. 

       Υπόψη  

       1. Πρόεδρου 

       2. ∆/ντος Συµβούλου  

       3. ∆/νσης Συµβάσεων και Προµηθειών  

       4. ∆/νσης Νοµικών Υπηρεσιών   

 

ΘΕΜΑ: Προβλέψεις Ν.4412/2016 και πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής 
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργου άνω και 
κάτω των ορίων. 
 

 

 

Αγαπητοί κύριοι  

 

∆εδοµένων των νοµοθετικών αλλαγών που έχουν επέλθει κατά την διαδικασία ανάθεσης 
και υλοποίησης των δηµόσιων έργων στην Ελλάδα, µετά την ψήφιση του Ν.4412/16 
οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ως εξής:  

 

- Ο Ν.4412/2016 εφαρµόζεται πλέον σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις που αναθέτουν όλες 
οι «αναθέτουσες αρχές» (αρ. 2 παρ. 1 περ. 1 Ν 4412/16).  

- Επισηµαίνεται ιδίως ότι µε την ρύθµιση αυτή καταργήθηκαν όλες οι ειδικές διατάξεις 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων έργων (ειδικοί κανονισµοί) των οργανισµών και 
εταιρειών του δηµοσίου (∆ΕΗ, ΕΡΓΑΟΣΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
ΟΤΑ κλπ). Συνεπώς το σύνολο των αναθετουσών αρχών της χώρας πρέπει να δηµοπρατεί, 
αναθέτει και εκτελεί δηµόσια έργα σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου, καθώς κάθε 
άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται (αρ. 377 παρ. 2). 

- Ειδικά ο Κανονισµός ανάθεσης έργων της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. καταργήθηκε µε την 
υποπαράγραφο  (28) του άρθρου 377 παρ. 2 του ως άνω νόµου.  

- Επίσης η ΥΑ (ΦΕΚ 1902/2009) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές 
ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από την "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε."", η οποία έδινε 
παλαιότερα την δυνατότητα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. να προσθέτει 
όρους ειδικής εµπειρίας, κατόπιν εισήγησης του Τεχνικού Συµβουλίου, έχει καταργηθεί 
βάσει της γενικής (και νεώτερης) διάταξης του άρθρου 377 παρ. 4 του Ν.4412/16 µε την 
οποία "καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του 
παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον τρόπο".  

 

Συνεπώς εάν κατά την σύνταξη διακήρυξης έργων, µετά ισχύ του Ν.4412/2016 δεν έχετε 
ακολουθήσει την ανωτέρω νεότερη νοµική πραγµατικότητα και έχουν εισαχθεί ειδικοί όροι 
µε µόνη προϋπόθεση την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και όχι 
την προηγούµενη απόφαση Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων / Τµ. Κατ.,  όπως προβλέπεται στο άρθρο 53, παρ. 7 εδάφιο 
β και άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.4412/2016  οι σχετικές διακηρύξεις δεν θα είναι σύννοµες.  
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Σχετικά επισυνάπτουµε γνωµοδότηση του νοµικού µας συµβούλου στην οποία εκτίθενται 
διεξοδικά τα σχετικά µε τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας 
και της προσθήκης ειδικών όρων στις διακηρύξεις υπό το καθεστώς του Ν. 4412/2016 ενώ 
συµπεραίνεται ότι σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις έργων θα έπρεπε να προηγείται θετική 
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων/ Τµ. Κατασκευών του ΥπΥΜΕ.  

 

Ο Σύνδεσµός µας είναι στην διάθεσή σας προκειµένου να επεξηγήσει, εάν απαιτηθεί, τµήµα 
ή και το σύνολο των υποστηριζόµενων στην συν. γνωµάτευση.  

 

Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 
Συν.: Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταµόπουλου  


