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ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για το σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων 
µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δηµοσίων έργων» - Προτάσεις ΣΑΤΕ  

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας για δηµόσια διαβούλευση του εν θέµατι σχεδίου νόµου, 
σας υποβάλλουµε εξαιρετικώς σηµαντικά  ζητήµατα πολλά εκ των οποίων σας έχουνε ήδη 
τεθεί µε τις σχετικές επιστολές µας προ δεκαµήνου, και για τα οποία εκτιµούµε ότι δεν 
δίδεται λύση µέσω του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.  

 

Συγκεκριµένα:  

 

Α. Αναθεώρηση τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων.  

Είναι γνωστό το µεγάλο πρόβληµα διατήρησης µιας µη επιστηµονικής, αδόκιµης, αδιαφανούς 
και παρωχηµένης διαδικασίας αναθεώρησης των τιµών των συµβάσεων δηµοσίων έργων, 
που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία µε την πραγµατική δαπάνη των συντελεστών 
παραγωγής των τεχνικών έργων (υλικά, εργασία, µηχανικές εξοπλισµός) και τη διαµόρφωση 
του κόστους των επιµέρους εργασιών. Η πλήρης απαξίωση του υφισταµένου συστήµατος 
οφείλεται τόσο στην αδυναµία να παρακολουθήσει και να τεκµηριώσει µέσω της Ε∆Τ∆Ε τις 
διακυµάνσεις των βασικών τιµών όσο και γιατί ο υπολογισµός των συντελεστών 
αναθεώρησης συνεχίζει να γίνεται µε παρωχηµένες αναλύσεις τιµών που δεν 
απεικονίζουν τον σύγχρονο τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο όλων ότι το σύστηµα αυτό και µηχανισµοί του, όπως η Ε∆Τ∆Ε, οι 
παλιές αναλύσεις τιµών, τα ΝΕΤ, η µηχανογραφική του υποστήριξη κλπ, πρέπει να 
αντικατασταθούν από ένα σύγχρονο «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» το οποίο µέσω του διαδικτύου θα υποστηρίζει, κατά 
τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, 
την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως: 

 

• Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής 
(παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κλπ), που συµµετέχουν 
στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της 
γεωγραφικής διαφοροποίησής τους καθώς και της διαχρονικής µεταβολής τους, µε 
δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες. 

• Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών 
άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για την µονοσήµαντη 
περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών κατασκευής 
των πάσης φύσεως νέων έργων ή των εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών και για 
ενεργειακές παρεµβάσεις σε υφιστάµενα έργα 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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• Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος αναθεώρησης / 
αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των εργολαβικών συµβάσεων κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης. 

• Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ) για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των 
τεχνικών έργων και για την χρήση των δοµικών προϊόντων, εναρµονισµένων µε τα 
ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές 
τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα. 

 

Σας έχουµε κατ’ επανάληψη θέσει τα σχετικά προβλήµατα και τις προτάσεις µας είτε µε τις 
σχετικές επιστολές µας (ΙΙ) είτε εµµέσως, µέσω των συνεργατών σας, µε τους οποίους 
βρισκόµαστε σε συνεχή συνεργασία για την µόνιµη, επιστηµονικά έγκυρη και οικονοµικά 
αποτελεσµατική λύση του προβλήµατος µε την εγκαθίδρυση και λειτουργία του «Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» 
(παρατηρητηρίου βασικών τιµών, µηχανισµού παραγωγής και επικαιροποίησης περιγραφικών 
άρθρων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών και τεχνικών προδιαγραφών, κλπ).  

 

Υπενθυµίζουµε σχετικά ότι αποτελεί κοινό τόπο όλων των φορέων του τεχνικού κόσµου ότι 
θα πρέπει άµεσα να αξιοποιηθεί η εργασία των εργοληπτικών οργανώσεων για την 
προτεινόµενη µεθοδολογία σύνταξης αναλύσεων τιµών µε στόχο την άµεση εφαρµογή της 
στα ∆ηµόσια Έργα.  

 

Μέχρι την οριστική λύση του προβλήµατος που πρέπει να δοθεί µε την σύσταση και 
λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης 
Τεχνικών Έργων», πρότασή µας είναι η αναθεώρηση των τιµών των δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, για τα τρίµηνα που δεν έχει εκδώσει σχετικό πρακτικό η Ε∆Τ∆Ε και 
εφεξής, να εξάγεται µε βάση τον γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, είτε τον 
εναρµονισµένο είτε τον εθνικό, δεδοµένων ότι:  

- αποτελεί τον πλέον διαδεδοµένο δείκτη παγκοσµίως για την αναθεώρηση κάθε τύπου 
συµβολαίου / σύµβασης, ιδιωτικής και δηµόσιας, τραπεζικής ή άλλου,    

- είναι τεκµηριωµένος από Ανεξάρτητη Αρχή που ελέγχεται επιστηµονικά από το όργανο της 
ΕΕ, Eurostat,  

- χρησιµοποιείται ήδη για την αναθεώρηση των συµβάσεων µελετών [Εγκύκλιος 4 (αρ. 
πρωτ. ∆17γ/02/24/ΦΝ. 439.6/17.2.2014) µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε  ο συντελεστής 
(τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών],  

- εφαρµόζεται γρήγορα και µε απλές υπολογιστικές διαδικασίες, απλοποιώντας την 
καθηµερινότητα και των υπηρεσιών και των αναδόχων και, κυρίως, µηδενίζοντας τις πιθανές 
πηγές αδιαφάνειας  

- ο υπολογισµός του δεν επηρεάζεται µε κανένα τρόπο από εξωγενής ή υποκειµενικούς 
παράγοντες.  

 

Συνηµµένα παραθέτουµε σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης προς διευκόλυνση και επίσπευση της 
διαδικασίας. 
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Β. Θέµατα ΜΕΕΠ - Στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ  

Η στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ µε Τεχνικούς ΜΕΚ αποτελούσε 
µία παλαιά συντεχνιακή κατάκτηση των Μηχανικών στην Ελλάδα, που υποχρέωνε τις 
Τεχνικές Εταιρείες να στελεχώνονται από ∆ιπλωµατούχους ή Πτυχιούχους τεχνικούς ΜΕΚ, η 
οποία, όµως, σήµερα δεν εδράζεται ούτε στην υφιστάµενη πρακτική εκτέλεσης έργων, ούτε 
στην επιχειρηµατική κατάσταση των εργοληπτικών επιχειρήσεων ούτε και στην οικονοµική 
κατάσταση της Χώρας.  

 

Ήδη από τον φθινόπωρο του 2008 ο ΣΑΤΕ είχε επισηµάνει στην πολιτική ηγεσία του –τότε - 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι οι εξελίξεις επί του θέµατος είχαν οδηγήσει σε σηµαντικές στρεβλώσεις και 
αλλοιώσεις της αρχικής πρόθεσης του νοµοθέτη να διασφαλίσει το τελικώς παραγόµενο 
τεχνικό έργο αναφορικά µε την ποιότητα και την ασφάλειά του, µε τελικό αποτέλεσµα τη 
ένταση του φαινοµένου της ενοικίασης – εµπορίας πτυχίων.  

 

Σήµερα - µετά από την µη παρέµβαση των ηγεσιών του σχετικού Υπουργείου - η κατάσταση 
έχει χειροτερεύσει αφού το εµπόριο των πτυχίων ΜΕΚ και η πλασµατική στελέχωση 
συνεχίζεται, λόγω απαίτησης µεγάλου αριθµού στελεχών σε αναντιστοιχία µε το ανεκτέλεστο 
πολλών επιχειρήσεων. Έχουµε ήδη επισηµάνει ότι αποτελεί όνειδος για την όλη διαδικασία 
κρίσεως των ΜΕΕΠ και δεν συνάδει µε την σηµερινή πραγµατικότητα που απαιτεί την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η µείωση του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων και η καθυστέρηση των πληρωµών δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια αυτή της 
πλούσιας στελέχωσης µε ΜΕΚ υποτιθέµενης µόνιµης απασχόλησης.  

 

Ενόψει της νέας νοµοθετικής ρύθµισης για τα ζητήµατα του ΜΕΕΠ σας απευθύνουµε αίτηµα 
για γενναία µείωση της υποχρεωτικής στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων ως εξής: 

 

Βασική κατηγορία Πρόσθετη κατηγορία  

Τάξη Βασική στελέχωση Συµπληρωµατική 
στελέχωση 

Πάνω από τις 4 
κατηγορίες έργων 

3η 1∆ και 1Γ 1Γ 1Γ 

4η 2∆ και 1Γ 1∆ 1Γ 

5η 3∆ και 1Γ 2∆ 1∆ 

6η 4∆ και 2Γ 2∆ και 1Γ και 1Β 1∆ 

7η ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ   

  

Συνηµµένα παραθέτουµε σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης προς διευκόλυνση και επίσπευση της 
διαδικασίας. 
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Γ. Υποχρεωτική Ανάρτηση Τευχών ∆ηµοπράτησης στο ∆ιαδίκτυο ταυτόχρονα µε τη 
∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού του Έργου  

Από το 1997 ο Σύνδεσµός µας διαµαρτύρεται επίµονα για το φαινόµενο της αυθαίρετης 
χρέωσης (πολλές φορές υπερβολικής) των τευχών δηµοπράτησης των έργων. Ταυτόχρονα 
τα τελευταία ειδικά χρόνια επιµένουµε στην διαδικασία της χορήγησης cd αντί για κούτες 
εγγράφων και κυρίως της ανάρτησης των τευχών στο διαδίκτυο. 
 
Παρότι έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο η κατάσταση 
παραµένει διαχρονικά αναλλοίωτη και οι δεκάδες διαµαρτυρίες µας πέφτουν κυριολεκτικά 
στο κενό η δε αυθαιρεσία πολλών Υπηρεσιών συνεχίζεται ακάθεκτη.  
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι:   
- τεύχη δηµοπράτησης, παρόµοιου προϋπολογισµού και τεχνικού αντικειµένου διατίθενται σε 
τιµές από 30 € έως 500 € ή και παραπάνω 
- Ο χρόνος διάθεσης των τευχών κυµαίνεται συνήθως από δύο ηµέρες ως µία εβδοµάδα 
ροκανίζοντας έτσι πολύτιµο χρόνο από τις 15 συνήθως ηµέρες που µεσολαβούν µεταξύ της 
ηµεροµηνίας δηµοσίευσης και δηµοπράτησης. 
- Πολλές φορές δίδονται κάποια τεύχη καθυστερηµένα ή ελλιπή µε όλα τα δυσµενή 
συνεπακόλουθα. 
 

Ζητάµε την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο 
ταυτόχρονα µε τη  δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ. ∆ηλαδή ∆ιακήρυξη, ΓΣΥ, ΤΣΥ, 
ΕΣΥ, Τεχνική  Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη Υπολογισµών, Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ. τεύχη.  

 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται:   
- Η εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, αποκλεισµός περιπτώσεων απόκρυψης  ή 
αλλαγής συµβατικών στοιχείων. 
- Περισσότερος διαθέσιµος χρόνος για ενηµέρωση και προετοιµασία πρόσφορος από µέρος 
των διαγωνιζοµένων χωρίς  να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την  προώθηση της δια-
γωνιστικής διαδικασίας. 
- Απαλλαγή από περιττά κόστη των ενδιαφεροµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων 
(φωτοτυπίες, courier, τηλέφωνα, fax, απασχόληση προσωπικού, µετακινήσεις κλπ.) που στο 
τέλος επιβαρύνουν το ίδιο το ∆ηµόσιο. 
- Αποφυγή δυνατότητας αισχροκέρδειας από µέρους υπαλλήλων του ∆ηµοσίου όπως π.χ. 
υπέρµετρη και δυσανάλογη χρέωση κόστους αναπαραγωγής τευχών, αποκλειστική 
συνεργασία υπηρεσιών µε συγκεκριµένα φωτοτυπικά κέντρα κλπ. 

- Αποφυγή δυσµενών οικολογικών επιπτώσεων όπως υπερβολική κατανάλωση χαρτιού, 
άσκοπες µετακινήσεις υπαλλήλων στα αστικά κέντρα, άσκοπη απασχόληση δηµοσίων και 
ιδιωτικών υπαλλήλων. 

 

Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να προσφέρουν 
ελεύθερη, άµεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη δηµοπράτησης 
(έγγραφα της προµήθειας), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης, προβλέπεται 
ρητά στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις (συνηµµένα παρατίθενται σχετικά 
αποσπάσµατα) και συγκεκριµένα:  

• στο άρθρο 53 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/18/ΕΚ, 

• στο άρθρο 73 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ, που καταργεί την οδηγία 2004/17/ΕΚ & 
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• στο άρθρο 34 της νέας οδηγίας 2014/25/ΕΕ για την ανάθεση συµβάσεων 
παραχώρησης. 

 

Είναι οξύµωρο η Ελληνική Πολιτεία να θεσπίζει διατάξεις υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
δηµοπράτησης των έργων αρχικά από την 1/7/2014 (παράγραφος 5 του άρθρου 9 του 
4155/2013) και πρόσφατα από την 1/1/2015 (υποπαράγραφος ΣΤ20 του πρώτου άρθρου 
του πρόσφατου πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών) και να µην έχει θεσπίσει και 
εφαρµόσει ακόµη την πλήρη πρόσβαση στην σχετική πληροφορία για το σύνολο των 
ενδιαφεροµένων µέσω του διαδικτύου, ρύθµιση που θα εξοικειώσει και τους εργολήπτες µε 
τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν στην άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας.  

 

 

∆. Αδικαιολόγητος περιορισµός ισχύος διατάξεων στην παραγωγή δηµοσίων έργων  

Με νοµοθετικές παρεµβάσεις του προηγούµενου έτους, έχει επιχειρηθεί να αρθεί, σε κάποιο 
βαθµό, η µεγάλη στενότητα ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τελευταία πενταετία και τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, στενότητα που έχει δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα, 
ακόµη και σε καθόλα υγιείς τεχνικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση υλοποίησης 
των απαραίτητων επενδυτικών σχεδίων για την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, την 
αδυναµία απορρόφησης κοινοτικών πόρων και την σηµαντικότατη αύξησης της ανεργίας. 

 

Έχουµε από καιρού εκφράσει την γνώµη – και δυστυχώς δικαιωθήκαµε - ότι αυτές οι 
θεσµικές παρεµβάσεις, περί απελευθέρωσης ρευστότητας προς τις τεχνικές επιχειρήσεις, 
περιοριζόµενες, αδικαιολόγητα, σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις, τελικά δεν θα επετύγχαναν 
υπολογίσιµο αποτέλεσµα µετρούµενο σε όρους αύξησης της ρευστότητας, αφού δεν 
αφορούν στο σύνολο των δραστηριοποιούµενων στην παραγωγή δηµοσίων έργων τεχνικών 
επιχειρήσεων.  

 

Συγκεκριµένα αναφερόµαστε :   

 στην δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής χωρίς την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής µόνο σε όσους δεν έχουν λάβει προκαταβολή κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
του Ν.4156/2013 ήτοι τις 31/5/2013 (άρθρο 4 παρ. 1α του Ν.4156/2013 εδάφιο 15, όπως 
ερµηνεύτηκε από την υπ’αριθµ. 22/12-6-2013/ Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε.).   

 στον περιορισµό των µειώσεων των πρόσθετων κλιµακωτών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
κατά το ήµισυ µόνο στις συµβάσεις των έργων των οποίων οι διακηρύξεις θα 
δηµοσιευθούν µετά την δηµοσίευση του Ν.4146/2013 ήτοι τις 18/4/2013 (παρ. 5 του 
άρθρου 59 του Ν.4146/2013, όπως ερµηνεύτηκε από την υπ’αριθµ. 18/20-5-
2013/Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε.).  

 Στον περιορισµό της µείωσης της πάγιας εγγύησης καλής εκτέλεσης µετά την  έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  στο 20% του αρχικού ύψους και όχι στο 40% όπως 
ήταν µέχρι και σήµερα, µόνο στις ήδη εκτελούµενες συµβάσεις, για τις οποίες δεν έχει 
εκδοθεί ακόµη πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 
4146/2013).  

 

Εκτιµούµε ότι ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής – ειδικά στις δύο πρώτες περιπτώσεις δια 
εγκυκλίων - αλλοιώνει την πραγµατική βούληση του νοµοθετικού σώµατος, γεγονός που 
αποδεικνύεται και από το ότι µε τον χρονικό περιορισµό εφαρµογής των ευεργετικών 
διατάξεων αποκλείεται εκείνο το τµήµα των εργοληπτικών επιχειρήσεων που, εντός της 
κρίσης, είχαν την επιχειρηµατική ικανότητα να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, να 
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παράγουν και να κατασκευάζουν, παρά τις αντιξοότητες και την παντελή έλλειψη 
ρευστότητας. Αυτοί, δηλαδή οι πιο συνεπείς στις συµβατικές υποχρεώσεις τους εργολήπτες, 
που εργάζονται χωρίς χρονοτριβές, «τιµωρούνται» από την επιδεικνυόµενη επαγγελµατική 
συνέπειά τους αφού εξαιρούνται των άκρως απαραίτητων και χρήσιµων διατάξεων.  

 

Κατά συνέπεια θεωρούµε επιβεβληµένο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις να αρθεί µε 
κατάλληλες διατάξεις ο χρονικός περιορισµός εφαρµογής τους, προκειµένου να 
µεγιστοποιηθεί το όφελος προς τον τεχνικό κόσµο και την συνολική οικονοµία και 
απασχόληση στην Χώρα.   

 

Ειδικά για την περίπτωση των πρόσθετων εγγυήσεων (παρ. 10 άρθρου 35 του Ν. 
3669/2008) παραθέτουµε σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης προς διευκόλυνση και επίσπευση της 
διαδικασίας αφού η εφαρµογή της νέας ρύθµισης µόνο στις νέες δηµοπρασίες έχει δηµιουρ-
γήσει στρέβλωση στην αγορά.  

 

Η στρέβλωση αυτή συνίσταται στο ότι ευνοούνται οι εταιρείες που αναλαµβάνουν νέα έργα, 
έναντι αυτών που έχουν έργα υπό εκτέλεση ή ανάληψη πριν από την ισχύ του νέου νόµου. 
Για την οµαλή προσαρµογή από το παλαιό καθεστώς στο νέο, προτείνουµε για τις εργολαβίες 
που δεν υπόκεινται στη νέα ρύθµιση να γίνεται ταχύτερη σταδιακή αποµείωση των 
πρόσθετων εγγυήσεων, ούτως ώστε προοδευτικά µε την εκτέλεση του 50% του έργου να 
εξοµοιώνονται οι πρόσθετες εγγυήσεις τους µε αυτές που θα προέκυπταν για αντίστοιχο 
ποσοστό εκτέλεσης µε την εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων. 

 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι η παρατεταµένη επιβάρυνση των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων από τις υψηλές εγγυητικές επιστολές του παρελθόντος οφείλεται κατά κύριο 
λόγο σε υπαιτιότητα των αναθετουσών αρχών, οι οποίες καθυστερούν να εκτελέσουν τις 
βασικές αρµοδιότητές τους (απαλλοτριώσεων αδειών κ.λ.π.), επιβαρύνοντας µε τα σχετικά 
κόστη τους εργολήπτες. Θεωρούµε ότι ακριβώς επειδή οι αναθέτοντες φορείς, για διάφορους 
λόγους, δεν έδωσαν την δυνατότητα στις εργοληπτικές επιχειρήσεις να αποσβέσουν τις 
εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί υπό το προηγούµενο πλαίσιο αυξηµένων πρόσθετων 
εγγυήσεων θα πρέπει να προβλεφθεί η ταχύτερη απόσβεσή τους, σύµφωνα µε τα σηµερινά 
δεδοµένα.  

 

Ε. Θέσπιση εγγυητικών επιστολών ορισµένου χρόνου.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο ολοσχερώς (δηλ. και 
ως προς το αποµένον µετά τις σταδιακές αποµειώσεις ποσοστό του 20% ή 40% της αρχικής 
βασικής εγγύησης) µε την οριστική παραλαβή του έργου και τη σύνταξη του τελικού 
λογαριασµού. Στην πράξη συχνά αυτό δεν γίνεται, γιατί οι παραλαβές καθυστερούν πολύ 
πέραν της παρόδου του χρόνου εγγύησης ή διενεργούνται αυτοδίκαια ή και για ποικίλους 
άλλους λόγους. Το πρόβληµα γεννάται από το γεγονός ότι, κατά πάγια πρακτική, οι 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης είναι αορίστου χρόνου. Επισηµαίνουµε ότι ο νόµος 
δεν απαιτεί οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης να είναι αορίστου χρόνου, αλλά παρέχει την 
ευχέρεια στην εκάστοτε δηµοπρατούσα αρχή να καθορίσει τον χρόνο ισχύος τους στη 
διακήρυξη του διαγωνισµού. Οι δηµοπρατούσες αρχές επιλέγουν πάντα την πλέον εύκολη 
και ασφαλή γι’ αυτές λύση: Ζητούν εγγυητικές καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου. 

 

Ο ΣΑΤΕ έχει επεξεργασθεί λύσεις στο πρόβληµα των εγγυητικών. Ο βασικός άξονας είναι να 
υπάρξει µία προεκτίµηση της συνολικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου και να εκδίδονται 
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εγγυητικές καλής εκτέλεσης ορισµένης διάρκειας, οι οποίες, σε περίπτωση παρατάσεων 
και καθυστερήσεων πέραν των προεκτιµώµενων χρονικών ορίων ολοκλήρωσης του έργου, 
να αντικαθίστανται µε άλλες, επίσης ορισµένης διάρκειας, µέχρι και τη διενέργεια της 
οριστικής παραλαβής και την υποβολή του τελικού λογαριασµού. Εάν ο ανάδοχος αρνηθεί 
την αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής κατά τον χρόνο λήξης της, µπορεί να 
κηρύσσεται έκπτωτος ή να του επιβάλλονται άλλου είδους κυρώσεις (π.χ. κατάπτωση της 
εγγυητικής της οποίας αρνείται την αντικατάσταση). 

 

Με τον τρόπο αυτό θα παύσει η σηµερινή κατάσταση, που ταλανίζει πλήθος εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, οι οποίες, αντιµετωπίζοντας την παράνοµη άρνηση των υπηρεσιών να τους 
επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, είναι αναγκασµένες να 
προσφεύγουν σε µακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Εν τω µεταξύ όµως, οι εγγυητικές 
παραµένουν εις χείρας του κυρίου του έργου και βαρύνονται ετησίως µε προµήθειες, χωρίς 
να µπορεί να κάνει τίποτε επ’ αυτού η εργοληπτική επιχείρηση, παρά µόνο να ελπίζει στη 
δικαστική της δικαίωση, στο απώτερο µέλλον. 

 

ΣΤ. Άρθρο 57 – Περιστασιακή απασχόληση 

Το εν λόγω άρθρο του σχεδίου νόµου προς διαβούλευση έχει ως εξής:  

 

«Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων (κ.ν. 3669/2008), προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Η εµπειρία στελεχών για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εµπειρίας 
Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από περιστασιακή απασχόληση σε 
επιχείρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π), µε την οποία συνδέεται 
αποδεδειγµένα η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος».»  

 

Θα πρέπει να επεξηγηθεί περαιτέρω η έννοια της αποδεδειγµένα συνδεδεµένης 
επιχείρησης.  

 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

παραµένουµε στην διάθεσή σας, ελπίζοντας στην αποδοχή των ανωτέρω δίκαιων και 
αυτονόητων αιτηµάτων µας.  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  

 

 

Συν 1.: Προτεινόµενα σχέδια νοµοθετικών ρυθµίσεων  

Συν.2: Αποσπάσµατα νέων οδηγιών της ΕΕ για την ηλεκτρονική διάθεση των τευχών.
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

Ι] Η υπ’αριθµ. 26382/26-6-2013/επιστολή του ΣΑΤΕ προς εσάς µε την οποία σας 
γνωρίζαµε τις κάτωθι σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου που προΐσταστε:   

(α) Η υπ’αριθµ.26201/23-5-2013/επιστολή του ΣΑΤΕ 

(β) Η υπ’αριθµ. 26296/31-5-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ  

(γ) Η υπ’αριθµ. 26362/18-6-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ  

(δ) Η υπ’ αριθµ. 26358/14-6-2013 επιστολή του ΣΑΤΕ  

 

ΙΙ] Σειρά επιστολών για Αναθεώρηση – Αναλύσεις Τιµολογίων – Λειτουργία Ε∆Τ∆Ε  

1. Η από 4/3/2014 Ένσταση όλων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά του 
156ου Πρακτικού ∆ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών για το ∆' Τρίµηνα 2012, της Επιτροπής 
∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων.  
2. Η από 4/2/2014 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο και 
τα Μέλη της Ε∆Τ∆Ε µε θέµα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της νέας Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων – Χρόνια ανεπίλυτα ζητήµατα κατά τις διαδικασίες διαπίστωσης τιµών δηµοσίων 
έργων – Αίτηµα αναβολής συνεδρίασης». 
3. Η από 30/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο 
και τα Μέλη της Ε∆Τ∆Ε κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Έλλειψη νοµιµότητας 
πρόσκλησης σε συνεδρίαση». 
4. Η από 23/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε πολλαπλούς 
αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της 
Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων – Αρχικές διαπιστώσεις για την εισήγηση της 
Υπηρεσίας για το ∆’ τρίµηνο του 2012». 
5. Η από 20/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε πολλαπλούς 
αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Μη νόµιµη συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για την ∆ευτέρα, 23-12-2013. Αίτηµα αναβολής 
και χορήγησης στοιχείων». 
6. Το από 25.9.2013 Υπόµνηµα των Ε.Ο. µε θέµα «∆ιαπιστώσεις επι των στοιχείων που µας 
χορηγήθηκαν από την ∆11γ και των εισηγήσεων της Υπηρεσίας ∆11 γ προς την Ε∆Τ∆Ε»   
7. Η από 02/09/2013 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 
Υπουργό ΥΜΕ∆Ι κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη µε θέµα: «Απαράδεκτη και αντιεπιστηµονική Εισήγηση της 
Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών σχετικά µε τους συντελεστές αναθεώρησης, αντίθετη µε τα 
επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. - Συνεχιζόµενη αγνόηση της Πολιτείας των ευλόγων αιτηµάτων 
των Εργοληπτικών Οργανώσεων για θεσµοθέτηση της µη µείωσης του συµπεφωνηµένου 
εργολαβικού ανταλλάγµατος και της επικαιροποίησης της µεθόδου υπολογισµού των 
συντελεστών αναθεώρησης. - Επείγον αίτηµα για προσωρινή αναβολή της συνεδρίασης της 
Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών. - Παράκληση για συνάντηση µε τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.». 
8. H από 20/2/2013  Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΑνΥπ κ. Κ. Χατζηδάκη & τον 
Αναπλ.Υπουργό ΑνΥπ  κ. Καλογιάννη µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης 
δηµοσίων έργων». 
9. Η από 27/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 
Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών – 
Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών – Αναγκαίες Παρεµβάσεις σας» και το συνηµµένο σε αυτήν 
Υπόµνηµα µε θέµα: «Άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων που δηµιουργεί η αρνητική 
αναθεώρηση στα δηµόσια έργα». 
10. Η από 18/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 
Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών – 
Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών – Επείγουσα Συνάντηση». 
11. Η από 18/09/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον  
Αναπλ. Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και τον Γεν. 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών – 
Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών». 
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12. Η από 12/07/2012 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: 
«Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης δηµοσίων έργων». 
13. Η από 28/06/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς το Υπ. 
Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε/∆11γ και τη Γραµµατεία Επιτροπής ∆Τ∆Ε µε θέµα: «∆ιαπίστωση Βασικών Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για το ∆’τρίµηνο 2011 και το Α’ τρίµηνο 2012». 
14. Η από 14/03/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 
Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης ∆ηµοσίων Έργων - «Νέο 
Σύστηµα Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων» & «Επιχειρησιακό Πλάνο σύστασης 
Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων»».  



 
 

 10 

ΣΥΝ 1.: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Α. Προτεινόµενη ρύθµιση για την αναθεώρηση τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων.  

Άρθρο … 

Απλοποίηση των διαδικασιών για την αναθεώρηση των τιµών δηµοσίων συµβάσεων 
έργων – Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών 

Έργων 

Στο άρθρο 54 του Ν. 3669/208 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

22. Κατ΄εξαίρεση, για τα τρίµηνα για τα οποία δεν έχουν ακόµη εγκριθεί τα σχετικά 
Πρακτικά ∆ιαπίστωσης και εφεξής, µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού 
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», κατά τα 
οριζόµενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για 
κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Για τις συβάσεις, οι οποίες καλύπτονται από εγκεκριµένα Πρακτικά ∆ιαπίστωσης, 
εφεξής η αναθεώρηση θα υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

Όπου: 

ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος. 

∆Τν = Η αναθεώρηση της εξεταζόµενης τιµής µονάδος Τ, κατά την περίοδο 
ν. 

Τo = Η εξεταζόµενη τιµή µονάδος της σύµβασης κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς. 

ΑΤο = Η τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του 
χρόνου εκκίνησης της σύµβασης το οριζόµενο για την εξεταζόµενη 
τιµή Τ, άρθρο ανάλυσης τιµών (ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη 
τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη σύµβαση, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. 

ΑΤα =  H τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά µε βασικές τιµές του 
τελευταίου εγκεκριµένου Πρακτικού ∆ιαπίστωσης. 

Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο 
(ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται 
από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά 
µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. 

Γ∆ΤΚα = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο που αντιστοιχεί στο 
τελευταίο εγκεκριµένο Πρακτικό ∆ιαπίστωσης. Η τιµή αυτή 
διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική 
δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. 

σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο 
µέρος της εξεταζόµενης τιµής Τ, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα 
αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο. 
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β) Για τις συµβάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από εγκεκριµένα Πρακτικά 
∆ιαπίστωσης, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

Όπου: 

ν = Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος. 

∆Αν = Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόµενη περίοδο ν. 

Αο = η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την 
εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
ανωτέρω στο παρόν άρθρο, µε βάση τις τιµές της αρχικής προσφοράς. 

Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο 
(ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται 
από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη χρονοσειρά 
µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. 

Γ∆ΤΚο = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο, που λαµβάνεται ως 
χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, κατά τα 
αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και 
υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη 
χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ. 

σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο 
µέρος των συµβατικών τιµών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα 
αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο. 

 

23. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών 
και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών ∆ιαπίστωσης 
βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από την ΓΓ∆Ε. Η 
λειτουργία της Ε∆Τ∆Ε περιορίζεται στη διαπίστωση του Γ∆ΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ και στον 
υπολογισµό του µέσου όρου του δείκτη αυτού για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο (Γ∆ΤΚ) 
για την εφαρµογή των τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου. 
Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών 
και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», η µηχανογραφική και διαδικτυακή υποστήριξη 
για τον υπολογισµό κατά την παράγραφο 22 της αναθεώρησης των τιµών των 
δηµοσίων έργων, διασφαλίζεται µε µέριµνα και δαπάνες των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της αρµόδιας ∆/νσης της ΓΓ∆Ε. 

24. Το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» 
τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΥΜΕ∆Ι και αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο 
τυποποιηµένων και εναρµονισµένων αρχών, κανόνων και µεθόδων που υποστηρίζουν 
µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον 
προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών 
έργων, σε θέµατα όπως: 

• Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής 
(παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κλπ), που 
συµµετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε 
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εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους καθώς και της διαχρονικής 
µεταβολής τους, µε δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες. 

• Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών 
άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για την µονοσήµαντη 
περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών 
κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή των εργασιών για την 
αποκατάσταση βλαβών και για ενεργειακές παρεµβάσεις σε υφιστάµενα έργα 

• Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος αναθεώρησης / 
αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των εργολαβικών συµβάσεων κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης. 

• Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ) για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των 
τεχνικών έργων και για την χρήση των δοµικών προϊόντων, εναρµονισµένων µε τα 
ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις 
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα. 

 Με αποφάσεις του Υπουργού ΥπΜΕ∆Ι, ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την 
εφαρµογή των ανωτέρω αναφερόµενων στα άρθρα 22 και 23  καθώς και κάθε 
ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, στη λειτουργία και τη διαχείριση του 
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων, τον 
δικτυακό τόπο τήρησης του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα 
της οργάνωσης και διοίκησης, τα της εκπροσώπησης των ενδιαφεροµένων µερών, τα 
της σύµπραξης µε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, τα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και της τιµολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα.» 
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Β. Προτεινόµενη ρύθµιση για την στελέχωση των επιχειρήσεων που εγγράφονται 
στο ΜΕΕΠ  

Άρθρο . . . . 

Τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την 
εφαρµογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:  

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ 
βαθµίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄βαθµίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας ή 
έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄βαθµίδας.  

β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εξήντα  
χιλιάδων (60.000) ευρώ.  

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την 
εφαρµογή του τύπου κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:  

α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ 
βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας ή 
έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας.  

β) ∆ιαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατόν 
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.  

γ) ∆ιαθέτει πάγια στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, 
συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, 
οικόπεδα, κτήρια, µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα, εκτός από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαµβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, είτε η 
αντικειµενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούµενη από 
συµβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συµβόλαια αγοράς 
ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραµµένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για 
τον εξοπλισµό και τα µεταφορικά µέσα, η αξία τους προσδιορίζεται µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 99 του παρόντος.» 

3. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«α) Περιλαµβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. ∆’ 
βαθµίδας και ενός (1) τεχνικού ΜΕΚ Γ’ βαθµίδας.».  

4. Η περίπτωση ε) της παρ. 7 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«ε) Στην τρίτη τάξη, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας.».  

5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«α) Περιλαµβάνουν στη βασική και συµπληρωµατική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για 
κάθε τάξη, ελάχιστο αριθµό τεχνικών εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής:  
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«i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 
δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Για κάθε 
πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
τουλάχιστον ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται 
συµπληρωµατική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. 

 ii. Στην πέµπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 
τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Για κάθε 
πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται 
συµπληρωµατική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας.  

 iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Για κάθε 
πρόσθετη κατηγορία έργων µέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συµπληρωµατική στελέχωση 
τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και 
ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ Β΄ βαθµίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συµπληρωµατική 
στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας».»  

iv. Στην έβδοµη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) τεχνικών Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας και δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας. Από τη στελέχωση αυτή 
απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα (12) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένοι 
σε τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας να είναι 
εγγεγραµµένος στην κατηγορία ηλεκτροµηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. 
∆΄ βαθµίδας να είναι εγγεγραµµένος στην κατηγορία βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων.  

Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέµπτη και έκτη µπορεί να αντικατασταθεί στη βασική 
και στη συµπληρωµατική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. ∆΄ βαθµίδας, µε δύο (2) 
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας µε δύο (2) 
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας. Για την έβδοµη τάξη µπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη 
βασική, όσο και στη συµπληρωµατική της στελέχωση, µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. ∆΄ 
βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθµίδας και µέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. 
Γ΄ βαθµίδας µε οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθµίδας.  

Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής 
κατηγορίας, µπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραµµένα σε 
αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.» 
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∆. Προτεινόµενη ρύθµιση για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

 

Άρθρο . . . . 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης  

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 3669/2008 προστίθενται τα 
ακόλουθα: 

«Οι τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις συµβάσεων δηµοσίων έργων, οι οποίες δεν 
καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις του Άρθρου 59 του ν. 4146/13, αποµειώνονται σταδιακά 
στα προβλεπόµενα ποσοστά του Άρθρου 59 του ν. 4146/13  και η διαφορά επιστρέφεται ως 
ακολούθως: 

Κατά την επιστροφή του 30% των πρόσθετων εγγυήσεων, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστρέφεται επιπλέον το 60% της διαφοράς, ενώ κατά τις 
δύο επόµενες κατά το ανωτέρω δεύτερο εδάφιο του παρόντος επιστροφές του 10%  
επιστρέφεται επιπλέον κάθε φορά το 20% της διαφοράς, ούτως ώστε µε την εκτέλεσή του 
και πιστοποίηση εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό 50% της αρχικής ή συµπληρωµατικής 
να εξοµοιώνεται το ποσοστό των πρόσθετων εγγυητικών και για τις συµβάσεις αυτές, µε το 
αντίστοιχο ποσοστό που προβλέπεται από τις ρυθµίσεις του Άρθρου 51 του ν. 4146/13, µετά 
την αντίστοιχη αποµείωσή του για την εκτέλεση και πιστοποίηση του 50% των εργασιών». 
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ΣΥΝ.2:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ.  
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