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ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα 

2. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

3. Πρόεδρο ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημήτριο Ράικο 

 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 142/14 

 

ΘΕΜΑ: Επείγουσα παρέμβαση για την αναδρομική παράταση της έναρξης υποχρεωτικής 

εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις Μελετών & Συναφών Υπηρεσιών του                  

Ν.3316/05. 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν.4155/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 9 παρ.4.β. του Ν.4205/2013, από την 1.7.2014 (Κεντρική Διοίκηση) και την 1.10.2014 

(Γενική Κυβέρνηση) είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για όλες τις συμβάσεις υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω 

των 60.000 ευρώ. 

Στον τομέα των υπηρεσιών υπάγονται και οι συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών 

του Ν.3316/05. Για τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων αυτών ισχύουν 

θεσμοθετημένες κανονιστικές διατάξεις (βλ. Υ.Α. υποχρεωτικής εφαρμογής προτύπων 

προκηρύξεων), για τις οποίες απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να προσαρμοστούν 

στις απαιτήσεις και, εν γένει, στη φιλοσοφία του ΕΣΗΔΗΣ. 

Δυστυχώς, παρά τις έγκαιρες συνεχείς οχλήσεις του Συνδέσμου μας για την ουσιαστική 

αδυναμία διενέργειας διαγωνισμών του Ν.3316/05 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, δεν έχει μέχρι σήμερα 

επιλυθεί το πρόβλημα, με αποτέλεσμα: 

 Οι πλείστοι φορείς που γνωρίζουν την συγκεκριμένη διάταξη του Ν.4155/13 ως ισχύει, να 

μην δύνανται να προκηρύξουν συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών. 

 Κάποιοι φορείς να προκηρύσσουν συμβάσεις χωρίς εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ, ενεργώντας 

ουσιαστικώς κατά παράβαση του νόμου (η οποία -δυστυχώς- για τους ιδιωτικούς φορείς θα 

διαπιστωθεί μετά τη διαγωνιστική διαδικασία είτε από το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε στον 

προσυμβατικό έλεγχο κάποιας Διαχειριστικής Αρχής Ε.Π. είτε στον έλεγχο της                              

1ης πληρωμής). 

Περαιτέρω, στις λίγες περιπτώσεις που έχουν προκηρυχθεί συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών 

(εκτός του Ν. 3316/05) με την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ έχουν εμφανισθεί προβλήματα 

δυσλειτουργίας και μη ορθολογικής διαχείρισης, αφού π.χ., πριν από τη διαμόρφωση γνώμης 

αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όλες οι τεχνικές προσφορές τίθενται σε κοινή 

θέα και στη διάθεση των συμμετεχόντων, καθιστώντας πασιφανές, εκτός των άλλων, ότι η 
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μέλος: 

υπάρχουσα πλατφόρμα απαιτεί βελτιώσεις για την προσαρμογή και την ορθή διεξαγωγή 

διαγωνισμών που περιλαμβάνουν και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών. 

Στη δυσμενέστατη περίοδο που διανύει η χώρα μας, ο κλάδος των μελετητικών-

συμβουλευτικών επιχειρήσεων έχει εισέλθει σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση ως προς τη 

βιωσιμότητά του, αφενός λόγω της διαρκούς συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών, τουλάχιστον 

σε ό,τι αφορά την εγχώρια ζήτηση, αφετέρου λόγω της διαφαινόμενης έλλειψης μελλοντικής 

προοπτικής και αδυναμίας μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού σε εθνικό 

επίπεδο. 

Επειδή το ανωτέρω μείζον πρόβλημα επιτείνει τις δυσμενέστατες συνθήκες και την κρίση 

που βιώνει ο κλάδος μας, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την σύνταξη και ψήφιση 

τροπολογίας αναδρομικής παράτασης της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ στις 

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

εμπλεκομένων (ΥΠΥΜΕΔΙ, ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιες υπηρεσίες και μελετητικές επιχειρήσεις). 

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, κατά την άποψή μας, η ορθολογική προσέγγιση του 

θέματος επιβάλλει την έναρξη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (έκδοση 

προβλεπόμενων Π.Δ.) και έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν.4281/14. 

Ευχόμενοι την ταχεία ανταπόκρισή σας προς επίλυση του μείζονος αυτού θέματος, 

διατελούμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Μετά τιμής 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

 


