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Στην Αθήνα σήμερα, 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15΄, στην Αίθουσα Γερουσίας, 

συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Διαρκής 

Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, υπό την προεδρία της Προέδρου 

της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου , κυρίας Χαράς Καφαντάρη, με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης των σχεδίων νόμων του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:  
 
α) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.» (3η συνεδρίαση) 
β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)». (3η συνεδρίαση) 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος 

Σταθάκης, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο Υπουργός 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος, η 

Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, καθώς και 

αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 
Η Προεδρεύουσα των Επιτροπών, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών των Επιτροπών.  
Από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.: 
Από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης παρόντες ήταν οι 

Βουλευτές κ.κ.: 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Αξιότιμοι 

συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου εναρμονίζει στην ελληνική νομοθεσία τις Οδηγίες 
23, 24, 25 για τις δημόσιες συμβάσεις και πραγματεύεται το θεσμικό πλαίσιο 
σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, 

υπηρεσιών, έργων και μελετών. Τον ίζω και τους τέσσερις ορισμούς και θα το 
εξηγήσω στη συνέχεια.  
Τον Αύγουστο του 2014 ψηφίστηκε ο ν.4281/2014 με Εισηγητή τότε τον 

Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Χατζηδάκη. Ο ν.4281 ενσωμάτωνε την Οδηγία 18, 
παρότι είχαν ήδη εκδοθεί οι Οδηγίες 24, 25 τις οποίες οφείλαμε να τις 
ενσωματώσουμε εντός 1,5 έτους. Ο ν.4281/2014 δεν εφαρμόστηκε ποτέ, γιατί 

δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Προέβλεπε δευτερογενές δίκαιο την έκδοση 
πολιτικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων για την εφαρμογή του, τα 
οποία ήταν βέβαιο ότι δεν μπορούσαν να εκδοθούν μέσα σε 1,5 έτος.  

Γιατί τότε η Κυβέρνηση επέλεξε να ψηφιστεί ο ν . 4281; Ποια ήταν η κύρια 
διαφορά της Οδηγίας 18 με τις Οδηγίες 24 και 25; Ο ν.4281 αντιμετώπιζε τόσο 



τις τεχν ικές επιστημονικές μελέτες όσο και την παραγωγή κατασκευής έργων 
ως προμήθεια και παροχή υπηρεσίας. Ακύρωνε δηλαδή τα ποιοτικά στοιχεία 

τόσο των εταιριών όσο και των επιστημόνων, θεωρώντας τις τεχν ικές και 
επιστημονικές μελέτες ως παροχή υπηρεσίας και την εκτέλεση έργων ως 
προμήθεια. Η διαφορά αυτή αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική διαφωνία των 

πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων της ανεξέλεγκτης αγοράς, του 
νεοφιλελευθερισμού με τις δυνάμεις που πιστεύουν στον έλεγχο της αγοράς 
και στην ρύθμισή της. Ο τεχν ικός κλάδος χτυπήθηκε όσο κανένας άλλος. Δεν 

χτυπήθηκε μόνο λόγω της κρίσης το αντικείμενο στην ύλη των δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων, χτυπήθηκε στα χρόνια της κρίσης θεσμικά και επιχειρήθηκε η 
απαξίωσή του μέσω της αντιμετώπισής του ως εμπορική δραστηριότητα και 

όχι ως οικονομική και ταυτόχρονα επιστημονική εργασία και προφανώς την 
παράδοσή του στο τραπεζικό σύστημα χωρίς κανόνες και χωρίς διαφάνεια.  
Το τεχν ικό δυναμικό της χώρας, ο τεχν ικός κόσμος αποτέλεσε έναν από τους 

κύριους τομείς ανάπτυξης της χώρας. Έναν τομέα που εμπεριείχε στρεβλώσεις, 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, γκρίζες περιοχές, γραφειοκρατία, κενό 
θεσμικό πλαίσιο και μηδεν ικό σχεδιασμό για τα συμφέροντα της χώρας. Είναι 

χρέος μας να αντιστρέψουμε αυτή την κατεύθυνση, να κατοχυρώσουμε 
θεσμικά την τεχν ική επιστημονική εργασία, όμως ταυτόχρονα να 
θεραπεύσουμε τα κενά, τις γκρίζες ζώνες και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν. 

Θα ήθελα να αναφέρω σύντομα τι επιτυγχάνουν με το σχέδιο νόμου εκτός από 
την ενσωμάτωση των Οδηγιών και ποιες πραγματικές τομές εισάγουμε για να 
θεραπεύσουμε χρόνιες στρεβλώσεις στο συνολικό σύστημα παραγωγής 

έργων.  
Με το παρόν νομοσχέδιο επιταχύνεται η καταπολέμηση της πολυνομίας. Να 
σας ενημερώσω το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων το 2012 είχε 

καταλήξει στο να υπάρχουν 400 διαφορετικά νομοθετήματα, δεν είναι 
υπερβολή, στην ελληνική έννομη τάξη, που αφορούσαν τις δημόσιες 
συμβάσεις. Η συγκέντρωση όλων των ρυθμίσεων των δημόσιων συμβάσεων 

σε ένα νομοθέτημα, είναι προφανές τι εξυπηρετεί.  
Το δεύτερο είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει απ’ όλες 
τις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς, δηλαδή η κατάργηση των ειδικών 

καθεστώτων ανάλογα με τη μορφή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα 
δημοπράτησης σχετικά με τους κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθειών, 
έργων και μελετών σε εφαρμογή της Οδηγίας 24/2014. Καταργούνται έτσι όλοι 

οι ειδικοί κανονισμοί με τους οποίους αναθέτουσες αρχές και φορείς 
λειτουργούσαν, ιδιαίτερα όσοι είχαν την μορφή ανώνυμης εταιρίας και 
εξαιρούνταν μέσω του κανονισμού τους από το σύστημα ανάθεσης έργων, 

μελετών και προμηθειών.  
Θεσμοθέτηση για πρώτη φορά κανόνων, για δημόσιες συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών. Γνωρίζετε, ότι μέχρι σήμερα για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, 

χρησιμοποιούνταν το θεσμικό πλαίσιο των προμηθειών. 
Διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της 
ακεραιότητας, την εν ίσχυση της ανταγωνιστικότητας- τα είπε και πριν ο 

Υπουργός- την εν ίσχυση της καινοτομίας, μιας που προβλέπεται ο τρόπος 
ανάθεσης μέσω σύμπραξης για καινοτομία-διακριτά- την απλούστευση και την 
μείωση των διοικητικών βαρών, τη μεγαλύτερη σαφήνεια σε όρους και 

προϋποθέσεις- σε διατάξεις, η ερμηνεία των οποίων αποτέλεσε αντικείμενο 
ευρείας νομολογίας από τα εθν ικά δικαστήρια – άρα και πολύ μεγάλων 
καθυστερήσεων και πιο συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται η έννοια του δημόσιου 

έργου, της υπηρεσίας, της μελέτης, καθώς πολλές ήταν οι περιπτώσεις που 
απασχόλησαν δικαστήρια, αλλά και ελεγκτικούς μηχανισμούς για την 
εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων έργων ή των δημοσίων προμηθειών, με 



συνήθη στόχο δόλια τακτική προσέλκυσης συγκεκριμένων προμηθευτών ή 
αποφυγή ορθών διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα και πιο απλά, ορίζεται τι είναι «τεχν ικό έργο», τι είναι «τεχν ική 
μελέτη», μέσα από τα παραρτήματα και την ευρωπαϊκή κωδικοποίηση CPV, για 
να ξέρουμε ακριβώς, ποιες κατηγορίες έργου και μελέτης ανήκουν σε κάποιες 

διατάξεις, ποιες είναι προμήθειες και ποιες είναι παροχή υπηρεσιών. 
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν τομείς - τα είπε και η 
εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ χθες- όλα τα έργα πληροφορικής και οι μελέτες, έχουν 

εκτελεσθεί ως «προμήθεια», από δημόσιες Αρχές, ΟΛΑ . 
Προβλέπεται η συμμετοχή στην ευθύνη, με διατάξεις αφενός ο έλεγχος λόγων 
αποκλεισμού, αφετέρου η κοινή ευθύνη τρίτων που εμπλέκονται σε μια 

σύμβαση, όπως των υπεργολάβων ή τρίτων. Δεν μπορεί να συμμετέχει ένας 
υπεργολάβος και να μην έχει και αυτός τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχει, για να συμμετέχει στην εκτέλεση ενός έργου ή στην εκπόνηση μελέτης 

και βέβαια δεν μπορεί και να μην έχει την ευθύνη και βέβαια δεν μπορεί και να 
μην έχει και απευθείας αξιώσεις, από τη στιγμή που έχει υλοποιήσει ένα μέρος 
του έργου. 

Για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της 
σύμβασης υπέρ του Δημοσίου, για όλα τα είδη δημοσίων συμβάσεων. Ακούω 
και διάφορα ερωτήματα για το τι θα γίνει, αν γίνει αυτό κ.τ.λ.. Προφανώς 

υπάρχει και η «διαδικασία της έκπτωσης», που δυστυχώς από τις δημόσιες 
υπηρεσίες, συνήθως δεν χρησιμοποιούταν, για να λυθούν πάρα πολλά 
προβλήματα. 

Προβλέπονται οι απαγορεύσεις για παράνομες υποκαταστάσεις, που ήταν και 
αυτό ένα «σπορ» στους αναδόχους των συμβάσεων και μια μεγάλη 
στρέβλωση, επιπλέον προβλέπονται να εισπράττουν οι υπεργολάβοι 

απευθείας την αμοιβή τους. 
Υπάρχουνε μεγάλες καινοτομίες μέσα στο σημερινό σχέδιο νόμου που 
συζητάμε και θα ήθελα να τις πω. 

Η πρώτη είναι, ότι καμία δημοπράτηση δημόσιου έργου- αν δεν έχουν 
συντελεστεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 
απαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες και τομές- δεν μπορεί να ξεκινήσει, δεν 

μπορεί να δημοπρατηθεί. Αυτό ισχύει και για το μέρος του νομοσχεδίου- θα τα 
πω και μετά- που έχει να κάνει με τις παραχωρήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, 
τόσο οι καθυστερήσεις, αλλά κυρίως οι υπέρογκες αξιώσεις των αναδόχων, 

επειδή είχαμε καθυστερήσεις στις απαλλοτρίωσης, έχουν τελειώσει. 
Η δεύτερη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση, είναι η τεχν ική επάρκεια των 
αναθετουσών Αρχών. 

Γνωρίζετε την κατάσταση στις δημόσιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να συνεχιστεί 
αυτό. Δεν μπορεί σε Δήμους με έναν μηχανικό ή με έναν πτυχιούχο μηχανικό να 
διεξάγονται και να εκτελούνται σύνθετα έργα.  

Θα πρέπει να υπάρχει τεχν ική επάρκεια και στο στελεχιακό δυναμικό, αλλά και 
στην υλικοτεχνική υποδομή. 
Η τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι ο τρόπος συγκρότησης Επιτροπών 

Διαγωνισμού. 
Ενισχύεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα για τη συγκρότηση των 
Επιτροπών, συνίσταται και τηρείται στη Γεν ική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο 

Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και συναφών υπηρεσιών και τα μέλη θα επιλέγονται με κεντρικό 
ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης, ώστε κανένας Υπουργός, κανένας Γενικός 

Γραμματέας και κανένας Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος να ορίζει ποια θα είναι η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού μιας μελέτης ενός έργου. 
Για τις απευθείας αναθέσεις ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν 



ανάγκες, κυρίως, στους Δήμους αλλά και στα Υπουργεία για να υπάρχει μια 
ευελιξία για απευθείας αναθέσεις, για μικρό οικονομικό αντικείμενο, για κάτι που 

χρειαζόμαστε να γίνει γρήγορα ή έκτακτα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. 
Αυτή η χρόνια παθογένεια να εκμεταλλευόμαστε αυτό το σύστημα ή να 
εκμεταλλεύονται κάποιοι συνειδητά αυτό το σύστημα για να κατευθύνουν 

πολλές μικρές συμβάσεις – και εκεί έρχεται η κακώς μειωμένη κατάτμηση των 
μελετών και των έργων και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά - πρέπει να 
σταματήσει. 

Προβλέπουμε, λοιπόν, ότι θα γίνεται για κάθε φορέα Μητρώο και μελετητών και 
εργοληπτών και θα γίνεται κλήρωση με κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, που θα 
κατασκευαστεί. 

Καθένας που θα παίρνει μια απευθείας ανάθεση και συμμετέχει σε αυτό το 
Μητρώο και κληρώνεται, θα φεύγει από το Μητρώο και στην επόμενη 
ηλεκτρονική κλήρωση δεν θα είναι μέσα. 

Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ποια είναι τα θετικά αυτής της διάταξης. 
Καθιερώνεται ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης και ορίζονται σαφώς τα 
στοιχεία, που αυτός περιέχει κατ' ελάχιστον. 

Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης προβλέπεται να έχει τρεις υποφακέλους. 
Ο πρώτος αφορά το στάδιο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, ο δεύτερος το στάδιο από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μέχρι 

την υπογραφή της σύμβασης και ο τρίτος το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 
Και οι τρεις αυτοί φάκελοι θα τηρούνται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 
Προβλέπεται η διαβούλευση όλων των τευχών δημοπράτησης. 

Προβλέπεται η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης. 
Αντί να έχουμε όλο αυτόν τον όγκο δικαιολογητικών συμμετοχής, θα πρέπει να 
έχουμε και προβλέπεται μέσα στο νόμο το ευρωπαϊκό εν ιαίο έγγραφο 

σύμβασης ή ένα αντίστοιχο τυποποιημένο έγγραφο. 
Θεσμοθετείται ρητά - αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τομή - η υποχρέωση του 
αναδόχου του έργου πριν την έναρξη των αμιγώς κατασκευαστικών εργασιών, 

να εκπονήσει και να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η μελέτη εφαρμογής 
του έργου. Πάρα πολλά έργα δεν είχαν καθόλου μελέτη εφαρμογής, για να μην 
πω και οριστική μελέτη. 

Καθιερώνεται, ότι ο μελετητής δεν θα ολοκληρώνει την εργασία του με την 
παράδοση της μελέτης και αυτό είναι μια ακόμη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, 
αλλά θα ολοκληρώνει την εργασία του με την ολοκλήρωση του έργου. 

Τι γινόταν μέχρι τώρα; 
Μέχρι τώρα ο μελετητής παρέδιδε τη μελέτη του, ελεγχόταν – υποτίθεται - από 
τις τεχν ικές υπηρεσίες, μπορεί η μελέτη να ήταν, όπως λέγεται στη γλώσσα των 

τεχν ικών, «εφημερίδες» και στη συνέχεια γινόταν η εκτέλεση του έργου με μια 
μελέτη, η οποία είχε πολύ μικρή εφαρμοσιμότητα ή πολύ μεγάλα τεχν ικά λάθη 
και ο μελετητής δεν είχε, βέβαια, καμία ευθύνη για να διορθώσει τη μελέτη του ή 

καμία ποινή ή, τουλάχιστον, δεν γνωρίζω έχω κανέναν μελετητή να έχει 
ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. 
Εδώ προβλέπεται να είναι τεχν ικός σύμβουλος της επίβλεψης, υποχρεωτικά να 

διορθώνει τη μελέτη του, για να μην αφήνουμε μετά και μια γκρίζα ζώνη 
διαπραγμάτευσης μεταξύ της λύσης που προτείνει ο εργολήπτης και της λύσης 
που αποδέχεται η δημόσια υπηρεσία και καταλαβαίνετε τι στρεβλώσεις 

μπορούν να γεννηθούν, όταν υπάρχουν τέτοια θεσμικά κενά στο σύστημα 
παραγωγής δημοσίων έργων. Ένα τέτοιο κενό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, 
αν είχαμε αυτό το σύστημα με την Υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης, έτσι για 

να αντιστοιχίζουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. 
Στο σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, που έχει γίνει και πολλή κουβέντα. Αγαπητοί 
συνάδελφοι, δυστυχώς, παραλάβαμε μια κατάσταση που η ωριμότητα των 



έργων είναι σχεδόν μηδενική και ο λόγος είναι γνωστός. Οι μελέτες δεν 
χρηματοδοτούνται, συνήθως από το ΕΣΠΑ επομένως, πρέπει να έχουμε λεφτά 

για να χρηματοδοτήσουμε μελέτες, αν αυτή τη στιγμή έρθει ένα μεγάλο πακέτο 
20 δισ. € για δημόσιες προμήθειες και έργα και πούμε ξεκινάμε, θα θέλουμε τρία 
με τέσσερα χρόνια για να ξεκινήσουμε. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε τρόπους 

που θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. 
Είπαν και οι συνάδελφοι οι μηχανικοί χθες, ότι είχε γίνει μια Επιτροπή για να 
δούμε πώς αντιμετωπίζουμε και περιορίσουμε τις στρεβλώσεις, την αδιαφάνεια 

και το στήσιμο των έργων μέσω του συστήματος Μελέτη- Κατασκευή και θέλω 
να συνηγορήσω σ’ αυτό. Υπάρχει στο γραφείο μου ένας πολύ μεγάλος όγκος 
φακέλων, τώρα που είναι περιορισμένο το σύστημα, που είναι ανυπόγραφοι, 

δεν τους έχω υπογράψει και είναι με το σύστημα Μελέτη- Κατασκευή. Γιατί το 
θέμα, δεν είναι αν θα γεννήσουμε διαφθορά και διαφάνεια σε ένα μέρος των 
εξειδικευμένων έργων και τα άλλα θα γίνονται με διαφάνεια, πρέπει να 

καταπολεμηθεί όλο. 
Ποτέ δεν ασχοληθήκαμε, λοιπόν, με το πώς διορθώνουμε ένα σύστημα που 
χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είμαστε 

«ανοιχτοί», αν υπάρχουν άλλες προτάσεις βελτίωσης να το δούμε, αλλά οι 
αλλαγές που γίνονται, πραγματικά, είναι ένα άλλο σύστημα κι όχι βελτίωση του 
γνωστού Μελέτη- Κατασκευή. Ανοίγουν πρώτα οι οικονομικές προσφορές. 

Σ' αυτό το σημείο θέλω να σας πω, τι γινόταν πριν, επειδή είμαι μηχανικός και 
ξέρω πολύ καλά τι γινόταν. Το πρώτο που γινόταν ήταν να στήνεται η 
Επιτροπή. Προβλέπουμε, λοιπόν, ότι η Επιτροπή θα γίνεται με ηλεκτρονική 

κλήρωση με μέλη από όλους τους άλλους φορείς σε επίπεδο Αντιπεριφέρειας, 
Περιφερειακής Ενότητας εκτός από τον φορέα που βγάζει το διαγωνισμό. Άρα, 
το στήσιμο της Επιτροπής «πάει περίπατο». 

Δεύτερο. Υπήρχε ένας μικρός χρόνος για να καταθέσει την τεχν ική και 
οικονομική προσφορά αυτός που θέλει να συμμετάσχει. Ήταν σαράντα μέρες 
αν θυμάμαι καλά, άρα όποιος ήταν ειδοποιεί μένος πολύ νωρίτερα, είχε κάνει 

μια πλήρη μελέτη, αυτός που ήθελε να συμμετέχει δεν προλάβαινε να κάνει την 
τεχν ική του προσφορά, αυτό λοιπόν φεύγει, προβλέπεται υπουργική απόφαση 
που θα ορίζει, ανάλογα τον προϋπολογισμό του έργου και τη συμβατότητα 

του έργου, διαφορετικούς χρόνους και όχι, βέβαια, σαράντα μέρες. 
Τρίτον. Υπήρχε βαθμολόγηση στην τεχνική προσφορά. Εκεί ήταν η μεγάλη 
στρέβλωση. Άρα, κάποιος που ήθελε να ευνοηθεί έπαιρνε εκατό μονάδες 

τεχν ική αξιολόγηση και έδινε μικρή έκπτωση στην οικονομική του προσφορά, 
άρα, στο στάθμισμα ήταν πολύ πιο μπροστά από κάποιον που έδινε μεγάλη 
προσφορά και δεν είχε καλή τεχν ική επίλυση ή καλή τεχν ική βαθμολογία, για 

τον απλούστατο λόγο ότι- το είπα και πριν - δεν είχε ούτε το χρόνο αλλά, ούτε 
και την Επιτροπή μαζί του. 
Τι κάνουμε σήμερα; Καταργούμε τη βαθμολόγηση και για να γίνει απολύτως 

σαφές- αν και είναι απολύτως σαφής η διατύπωση, θα υπάρξει νομοτεχνική 
βελτίωση- δεν θα είναι Pass ή Fail γιατί είναι αγγλοσαξονικός όρος, θα είναι 
Έγκριση ή Απόρριψη χωρίς βαθμολόγηση και στη συνέχεια, θα μετράει μόνο η 

οικονομική προσφορά. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ένα σημείο στο παλιό σύστημα 
Μελέτης- Κατασκευής που να μένει ίδιο και δεν γίνεται να μην αντιμετωπίσουμε 
το κενό που έχουμε, που είναι πολύ μεγάλο το κενό, με ώριμα έργα. 

Προβλέπουμε, προφανώς, να υπάρχουν εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες 
για να μπορέσεις να πας αυτό το σύστημα, αν θυμάμαι καλά, προμελέτη και 
αρκετοί άλλοι όροι που δίνουν έναν καλό βαθμό ωριμότητας των έργων, 

απαλλοτριώσεις και όλα τα υπόλοιπα. 
Άλλη μεγάλη τομή, που όμως είναι μεγάλη τομή, είναι ο φάκελος συντήρησης 
και λειτουργίας του έργου. Παραδίδουμε ένα έργο και κανείς δεν ξέρει, τι 



χρειάζεται αυτό το έργο και σε χρήματα και σε προσωπικό για να λειτουργήσει, 
κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση, τακτική, κάθε ποτέ χρειάζεται βαριά 

συντήρηση. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να κάνει ένα σοβαρό 
προϋπολογισμό και για τους δημόσιους φορείς, για ένα Δήμο, για την 
Περιφέρεια και για το Κράτος συνολικά. Αυτό θεσμοθετείται. 

Άλλο σημείο είναι: Η ανάθεση συμβάσεων, μελετών και υπηρεσιών, με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής. Είναι αυτό, που λέγαμε και πριν. Δεν αντιμετωπίζονται πλέον οι μηχανικοί, 

ως έμποροι συγκεκριμένου τυποποιημένου προϊόντος. Βαθμολόγηση 
οικονομικών προσφορών σε μελέτες και τεχν ικές υπηρεσίες, -τα λέω 
επιγραμματικά- γιατί έχει περάσει πολύ ο χρόνος. Απρόβλεπτες δαπάνες στις 

συμβάσεις μελετών που δεν είχαμε, δεν είχαμε, επιτέλους, για να λυθούν μερικά 
προβλήματα.  
Τελειώνουμε αυτό το κομμάτι της τοποθέτησής μου, για να σας ενημερώσω, 

ότι με το παρόν Σ/Ν αποβλέπουμε στην εγκαθίδρυση ενός σταθερού και 
μακροχρόνιου νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της ανάθεσης και εκτέλεσης 
έργων και μελετών, που διασφαλίζει τη διαφάνεια, τις ανοικτές διαδικασίες, την 

ανάπτυξη πραγματικού και υγιούς ανταγωνισμού.  
Το θεσμικό πλαίσιο θα ολοκληρωθεί με ένα δεύτερο νομοθέτημα -το 
Σεπτέμβριο-, που θα αφορά τα δημόσια έργα και τα ιδιωτικά έργα και θα έχει να 

κάνει με τα κεντρικά συστήματα ελέγχου, τις προδιαγραφές -τις σύγχρονες 
προδιαγραφές- που πρέπει να έχει η χώρα, την ανάλυση τιμών, που πρέπει να 
βασίζονται στις σύγχρονες προδιαγραφές, τους πραγματικούς 

προϋπολογισμούς, τα πραγματικά τιμολόγια, που δεν πρέπει να είναι 
διαφορετικά σε δημόσια και ιδιωτικά έργα 
Και μια δεύτερη μεγάλη τομή, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το 

συνολικό σύστημα παραγωγής έργου. Θα ήθελα, να πω και δυο λόγια για τις 
παραχωρήσεις: Κατ’ αρχάς να πούμε, ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε θεσμικό 
πλαίσιο, ούτε για τις παραχωρήσεις, ούτε για τις συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. Δεν είχαμε. Ήταν στη συνέχεια των δημοσίων έργων, περίπου, 
και για αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις ερχόταν και στη Βουλή για να 
κυρωθεί με νόμο. Δεν ήταν ακριβώς δημόσια έργα και μελέτες, δεν ήταν και 

προμήθειες, ήταν κάτι ενδιάμεσο.  
Επομένως, είναι πραγματικά θετικό, που προχωράμε, στο να έχουμε νόμο, 
κανόνες, -να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες-, για την εκτέλεση συμβάσεων 

παραχώρησης, συγκεκριμένο περιεχόμενο στα συμβατικά τεύχη, στα θέματα 
χρηματοδότησης, στην εργολαβία που δίνεται, πάντα, στις συμβάσεις 
παραχώρησης. 

Επίσης, έχουμε αρκετές καινοτομίες και θα καταλάβετε όλοι τι θεραπεύουν. 
Το πρώτο είναι ο ορισμός πάλι -της έννοιας έργου-, δηλαδή, αναλυτικός 
ορισμός κατά τρόπο ώστε να μην αφήνετε καμία ασάφεια, για το τι ακριβώς 

αποτελεί παραχώρηση έργου που -στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε πολύ 
μεγάλες στρεβλώσεις- .  
Δεύτερον έχουμε την αποφυγή της παράβασης ή της καταστρατήγησης του 

νόμου, σε περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιλαμβάνουν και έργα. 
Δηλαδή, σε περιπτώσεις που η σύμβαση –αυτό είναι και στο προηγούμενο 
κόμματι του Σ/Ν- περιλαμβάνει στοιχεία, που συνιστούν έργο και το ισχύον 

νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο, -μετά από γνώμη 
του Τεχν ικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων- ξεκαθαρίζεται πιο κομμάτι είναι 
προμήθεια, πιο κομμάτι είναι δημόσιο έργο. 

Τρίτον, διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης παραχώρησης έργου δεν μπορεί να 
ξεκινήσει χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων και ολοκλήρωση των απαραίτητων αρχαιολογικών 



εργασιών. Δισεκατομμύρια έχουν δοθεί, από τότε που ο κ. Σουφλιάς -έβγαλε τις 
περίφημες παραχωρήσεις- μέχρι σήμερα, που ευτυχώς, που η Κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα, ενέταξε αυτά τα έργα, ως έργα εθνικής σημασίας και 
ορίστηκαν τα δικαστήρια και οι εξώσεις που πρέπει να γίνουν για να 
ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις. 

Δέκα χρόνια μετά και παραπάνω, αποζημιώσεις επί αποζημιώσεων, 
καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων, η χώρα κινδύνευσε να γυρίσει πίσω όλα 
τα χρήματα του ΕΣΠΑ και να μην έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Αυτό το πάρτι, 

λοιπόν, τελειώνει και δεν τελειώνει, γιατί θα βγει έτσι ο διαγωνισμός, τελειώνει 
γιατί θεσμοθετείται. Για πρώτη φορά περιλαμβάνεται ότι στα συμβατικά τεύχη 
εμπεριέχεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου παραχώρησης. Το 

πρώτο που έψαξα να βρω, ήταν ποιος ήταν ο αναλυτικός προϋπολογισμός 
των έργων παραχώρησης. Αν το βρείτε εσείς, θέλω να πάρω και τον κ. 
Σουφλιά ένα τηλέφωνο εάν τον έχει να μου τον στείλει, να μου το πείτε. Όλα τα 

δημόσια έργα έχουν προϋπολογισμό αναλυτικό, επιμετρήσεις, τιμές, τα πάντα, 
τίποτα, ενώ προβλεπόταν να έχουν κατατεθεί οι μελέτες εφαρμογής, οι οποίες 
περιέχουν και τον αναλυτικό προϋπολογισμό.  

Πέμπτον, για πρώτη φορά το χρηματοοικονομικό μοντέλο περιλαμβάνει 
κοινωνικούς δείκτες και κριτήρια βάση των οικονομικών συνθηκών που 
ισχύουν κατά το χρόνο διαμόρφωσης της σύμβασης για την οικονομική 

σύμπτυξη, ανάπτυξη και για την προστασία ευάλωτων και ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τόσο μεγάλα έργα και να 
μην υπάρχει μια πρόβλεψη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να μην υπάρχει μια 

πρόβλεψη για τους μόνιμους κατοίκους, έστω και σε επίπεδο Καλλικρατικού 
Δήμου. Να μην υπάρχει μια πρόβλεψη για τους ανέργους, να μην υπάρχει 
τίποτα. Θεσμοθετείται. Ούτε μπορεί να βασιζόμαστε σε μοντέλα που θα λένε επί 

της ουσίας πολιτικά, τι λέει το μοντέλο των αυτοκινητοδρόμων του κ. Σουφλιά; 
Όταν έχουμε κρίση και μειώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος ανεβάζουμε τα 
διόδια, άρα, οι αδύναμοι δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιήσουν το δρόμο. 

Δεν γίνεται να μη προβλέπονται, που προβλέπεται εδώ πέρα, άλλοι τρόποι, 
άλλα μεγέθη, μεταβλητές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως είναι ο 
χρόνος της σύμβασης παραχώρησης, ώστε σε περιόδους κρίσης να 

μπορούν και οι αδύναμοι να χρησιμοποιούν αυτά τα έργα υποδομής.  
Έκτον. Απαιτείται τεχν ική επάρκεια, προκειμένου μία αναθέτουσα αρχή ή 
φορέας να διεξάγει διαδικασία ανάθεσης έργου παραχώρησης ή να επιβλέψει 

την εκτέλεσή του. Αναθέτουσα αρχή η φορέας που δεν διαθέτει τον ελάχιστο 
αριθμό και τα προσόντα στελέχωσης, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει την 
τεχν ική επάρκεια και τα έργα ανατίθενται με προγραμματική σύμβαση στην 

τεχν ική υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα ή της περιφέρειας ή σε άλλη τεχν ική 
υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα, που είναι επίσης, καταλαβαίνετε, 
πάρα πολύ σημαντικό.  

Θα ήθελα να τονίσω ότι σε τομείς, σε σχέδια νόμου σαν το σημερινό, που 
έχουμε πολύπλοκη και εξειδικευμένη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να μηδενίζουμε 
την υπάρχουσα κατάσταση. Η νομοθεσία μας, το θεσμικό πλαίσιο 

παραγωγής έργων έχει κενά, χρήζει συμπληρώσεων, τομών και αλλαγών για 
να θεραπεύσουμε τις στρεβλώσεις. Δεν είναι, όμως, ένα τριτοκοσμικό και 
απαρχαιωμένο σύστημα παραγωγής έργων που πρέπει να το μηδενίσουμε.  

Η χώρα έχει τεχνογνωσία, έχει αναπτύξει διαδικασίες και οφείλουμε να υπάρχει η 
μέγιστη δυνατή συνεννόηση και συγκλίσεις, ώστε οι αλλαγές που θα γίνονται 
να είναι στοχευμένες και όχι όταν αλλάζει ο Υπουργός ή η Κυβέρνηση να 

έχουμε πάλι νέα νομοθετήματα και έτσι κινηθήκαμε κι εμείς. Να μην αλλάξει το 
θεσμικό πλαίσιο με συνέπειες, καθυστερήσεις, παλινωδίες και αναστάτωση, 
τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στις τεχν ικές εταιρείες. 



Σε αυτό το πλαίσιο και ενόψει του σχεδίου νόμου για τις δομές στρατηγικού 
σχεδιασμού, υποδομών και τις διαδικασίε διαφάνειας κεντρικού ελέγχου στο 

σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων, που ολοκληρώνουν 
νομοθετικά το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων, θα 
ήθελα να υπάρχει πριν κατατεθεί και στη Βουλή, συνεργασία από όλα τα 

κόμματα – ήδη το έχω πει στον κ. Καραμανλή και στον κ. Μανιάτη να 
συναντηθούμε – για να γνωρίζουν όλοι σε βάθος ποιες στρεβλώσεις και ποια 
κενά επιχειρούμε να θεραπεύσουμε και με ποιο τρόπο. 

Τα δύο σχέδια νόμου είναι πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Όμως για να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες στρεβλώσεις και παθογένειες, ο 
μεγάλος όγκος δουλειάς είναι μετά την ψήφιση, κύριε Μηταράκη. Μετά τη 

ψήφιση πρέπει να πέσει δουλειά για να έχουμε νέους κανονισμούς, σύγχρονα 
πραγματικά τιμολόγια και ανάλυση τιμών με νέες προδιαγραφές. Δεν φτάνει η 
ψήφιση μόνο στη Βουλή. Να επιχειρήσουμε, τουλάχιστον, σε τέτοια θέματα να 

έχουμε και διαπαραταξιακή συνεννόηση, στοχευμένες αλλαγές και καλύτερο 
κλίμα. 


