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Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 64/15 

 
 

Θέμα:  Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05. 

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,  

Κατόπιν σχετικής επιστολής μας, και αντίστοιχης ενημέρωσης από τις υπηρεσίες σας και άλλους 

φορείς, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 90947/7.9.2015 (ΦΕΚ Β’ 2021) Απόφαση, με την οποία μετατέθηκε η 

ημερομηνία έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 

3316/05, ορίζοντας νέα ημερομηνία την 1η/12/2015 για όλους τους φορείς του Δημοσίου. 

Όπως γνωρίζετε, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων 

τροποποιήσεων και συμπληρώσεων στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ισχύουσα νομοθεσία (πρότυπες προκηρύξεις 

κ.λπ.), προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές απαιτήσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών των συμβάσεων 

του Ν. 3316/05. 

Συνεπώς, προκειμένου να μην υπάρξει εκ νέου πρόβλημα και αδυναμία προκήρυξης μελετών, είναι 

αναγκαία η έγκαιρη έκδοση νέας Απόφασης για την περαιτέρω μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης 

του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν.3316/05 για διάστημα ικανό για την άρτια προετοιμασία όλων των 

εμπλεκομένων φορέων (ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις). 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, κατά την άποψή μας, η ορθολογική προσέγγιση του θέματος 

επιβάλλει την έναρξη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, τόσο στις συμβάσεις μελετών όσο και στις συμβάσεις έργων 

(όπου υπάρχει αντίστοιχη ανετοιμότητα), μετά την ολοκλήρωση και έναρξη εφαρμογής του επικείμενου 

νέου θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. 

Ο Σύνδεσμός μας είναι στη διάθεσή σας για άμεση συνεργασία τόσο για το ανωτέρω θέμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, όσο -κυρίως- για την κατάστρωση και τον προγραμματισμό μέτρων εξυγίανσης, ανάκαμψης, 

αναβάθμισης και ανάπτυξης του πληγέντος κλάδου των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Εν αναμονή των ενεργειών σας, διατελούμε στη διάθεσή σας. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
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