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ΠΡΟΣ : Σ.Α.Τ.Ε. 
             Φειδίου 14-16 Αθήνα 
 
 
ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου για τροποποίηση του Κώδικα ∆ηµοσίων 
             Έργων (ν.3669/2008)  
 
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν.3369/2008 προβλεπόταν η µηνιαία υποβολή 

αναλυτικών επιµετρήσεων από τον ανάδοχο χωρίς να προσδιορίζεται χρονικό περιθώριο για 
την αντίστοιχη έκδοση και κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Με το σχέδιο νόµου καθορίζεται το περιθώριο αυτό σε 3 µήνες. 
Αυτό σε συνδυασµό µε την παράγραφο 6 της Εγκυκλίου Ε.1/6-2-2009 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. 
πρωτ.∆17γ/07/19/ΦΝ 439) η οποία βρίσκεται σε ισχύ (δεν έχει ανακληθεί) και αναγράφει επί 
λέξει «Τέλος οι υπηρεσίες δεν πρέπει να δέχονται να υποβάλλεται ταυτόχρονα επιµέτρηση και 
λογαριασµός για τις ίδιες εργασίες, (εκτός αν κρίνουν ότι είναι σε θέση να ελέγξουν και 
εγκρίνουν την επιµέτρηση και κατόπιν το λογαριασµό εντός του µηνός) δεδοµένου ότι η 
συµπερίληψη εργασίας σε λογαριασµό προϋποθέτει ότι η εργασία αυτή περιλαµβάνεται σε 
εγκεκριµένη επιµέτρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να επιστρέφεται ο λογαριασµός µε το 
αιτιολογικό ότι δεν στηρίζεται σε εγκεκριµένη επιµέτρηση.» Οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 
υπηρεσίες, καταχρώµενες του δικαιώµατός τους, να µην δέχονται ή να αναπέµπουν 
λογαριασµούς που δεν συνοδεύονται από νοµότυπα εγκεκριµένες (πράξεις της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας) επιµετρήσεις. 
Και δεδοµένου του χρονικού περιθωρίου των 3 µηνών για την έγκρισή τους σηµαίνει ότι 
νοµότυπα ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει  λογαριασµό εκτελεσµένων εργασιών 3 
µήνες µετά την εκτέλεσή τους και να πληρωθεί 5 µήνες µετά την εκτέλεσή τους. Αυτό θα 
δηµιουργεί χρηµατοδοτικά προβλήµατα και άλλα παράδοξα και αντιφατικά γεγονότα ιδίως 
όταν η συµβατική προθεσµία του έργου είναι µικρή. Ή θα σηµαίνει τότε ότι το έργο 
εκτελείται µε τη µέθοδο της αυτοχρηµατοδότησης? 
Μέχρι τώρα οι αποφάσεις των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων προβλέπουν την αυτοδίκαιη 
έγκριση  των επιµετρήσεων και των λογαριασµών ένα µήνα µετά την υποβολή τους. 

 
2. Νέο σύστηµα προσφοράς µε συνδυασµό πολλαπλών κριτηρίων. 

 Είναι γνωστό ότι µε το νέο σύστηµα οι µεγάλες και υπερβολικές εκπτώσεις των έργων θα 
περιοριστούν, µάλιστα εξαντλώντας τα όρια των συντελεστών α,β,γ θα έχουν πλαφόν περίπου 
20% για έργα προϋπολογισµού πάνω από 5.000.000 €. Η πρόταση του Σ.Α.Τ.Ε. για εφαρµογή 
της διάταξης µε όριο τα 1.500.000 € είναι στο σωστό δρόµο, αλλα γιατί να µην εφαρµοστεί 
για όλα τα έργα (και µικρότερα του 1.500.000 €). Σας θυµίζω ότι οι εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις 2ης τάξης δεν είναι µόνο προσωπικές αλλά έχουν συσταθεί ως ΑΕ, όπως οι 
υποφαινόµενοι.  
Εξ άλλου, σε αντίθετη περίπτωση θα καθιερωθεί στη πράξη τα έργα πάνω από 5.000.000 € ή 
1.500.000 € (αν γίνει αποδεκτή η πρόταση του Σ.Α.Τ.Ε.) να αναλαµβάνονται µε εκπτώσεις 
20-25% και τα µικρότερα έργα µε 50+% (όπως σήµερα). 
Αυτό είναι άδικο και αντισυνταγµατικό. 



 

 

 
3. Πρέπει να τεθεί το θέµα της αναπροσαρµογής των ανωτάτων ορίων προϋπολογισµού για τη 

συµµετοχή σε δηµοπρασίες των εργοληπτικών πτυχίων 2ης τάξης που είναι 1.500.000 € ανά 
κατηγορία, τα οποία είναι καθηλωµένα για πάνω από 15 χρόνια στο ίδιο ύψος, παρά τις 
τιµαριθµικές αυξήσεις στη περίοδο αυτή. 
Πρέπει να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση. 
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