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Θέμα : Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Βελτίωση του συστήματος έννομης
προστασίας στο στάδιο της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων»
Κύριε Τπουργέ,
Αιφνιδιασθήκαμε με την πρωτοβουλία σας να προβείτε σε
νομοθετικές τροποποιήσεις για τη βελτίωση και επιτάχυνση του συστήματος έννομης
προστασίας στο στάδιο της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.
Θα περιμέναμε να προβείτε σε πράξεις που να αφορούν στην επιτάχυνση της
απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης, όπου όπως γνωρίζετε εκκρεμούν 288.229
δικαστικές υποθέσεις, σύμφωνα με την κα Πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών
Δικαστών, όπως τα στοιχεία αυτά επισήμως παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Σακτική
Γενική τους υνέλευση (17/2/2017).
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι για να επιλυθεί μια υπόθεση που αφορά στην
εκτέλεση διοικητικής σύμβασης δημόσιου έργου, από τα αρμόδια διοικητικά εφετεία,
απαιτούνται κατά μέσο όρο τέσσερα έτη, έστω και εάν η υπόθεση αφορά σε
βεβαιωμένη οφειλή (π.χ. εγκεκριμένος λογαριασμός- πιστοποίηση δημοσίου έργου,
ήδη εκτελεσμένου) της Γενικής Κυβέρνησης – κυρίου του έργου, προς τον ανάδοχο
εργολήπτη.
Επιλέξατε όμως, με τη νομοθετική πρωτοβουλία σας, για βελτίωση και επιτάχυνση
της έννομης προστασίας κατά την εκτέλεση του δημόσιου έργου, όπως ρητά
αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, να καταργήσετε το δεύτερο βαθμό ενδικοφανούς
προστασίας, την αίτηση θεραπείας, που διαχρονικά εφαρμόζεται στο δίκαιο
δημοσίων έργων για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των
συμβάσεων δημοσίων έργων. Η πλειοψηφία των αιτήσεων θεραπείας που
εκδικάζεται από τα αρμόδια Σεχνικά υμβούλια, τα οποία, ως επί τω πλείστον,
απαρτίζονται από έμπειρους μηχανικούς, αφορά σε τεχνικά ζητήματα, δυσνόητα σε
μη τεχνικούς και οι σχετικές αποφάσεις γίνονται σεβαστές από τα αρμόδια
Δικαστήρια, τα οποία δεν διαθέτουν αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους στη σύνθεσή
τους. Η κατάργηση λοιπόν της αίτησης θεραπείας, εκτός του ότι στερεί ένα βαθμό
ενδικοφανούς δικαιοδοσίας στον αντισυμβαλλόμενο εργολήπτη, αποστερεί και από
τα Δικαστήρια μια προγενέστερη ουσιαστική τεχνική κρίση επί ζητημάτων

κατασκευής, που εξέδιδαν τα αρμόδια Σεχνικά υμβούλια και υιοθετούσε ο
αρμόδιος Τπουργός. Η κατάργηση αυτή, που ουσιαστικά αποφέρει χρονική
επιτάχυνση τριών μόνο μηνών, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη
καθυστέρηση της εκδίκασης της απόφασης από τα Δικαστήρια και δυσκολία
απόδοσης δικαιοσύνης, λόγω των πολύπλοκων τεχνικών θεμάτων, καθώς θα
απαιτηθούν τεχνικές πραγματογνωμοσύνες για την διευκρίνιση των ζητημάτων.
Κύριε Τπουργέ,
Η ΠΕΔΜΕΔΕ ως επαγγελματικό σωματείο ασπάζεται την άποψη ότι η
επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης είναι θετική εξέλιξη στην εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας . υνεπώς
προτείνουμε αντί της κατάργησης της αίτησης θεραπείας, ως μέσο επιτάχυνσης της
απονομής της δικαιοσύνης, την σύντμηση στο ήμισυ των προθεσμιών που
απαιτούνται για την άσκηση και εκδίκαση της αίτησης θεραπείας. υγκεκριμένα
αφενός προτείνουμε
την σύντμηση της προθεσμίας ασκήσεως της αιτήσεως
θεραπείας, αντί των τριών μηνών σε δυο μήνες (με τροποποίηση του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016) και αφετέρου
προτείνουμε τη μείωση του χρόνου εκδόσεως αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων ,
ήτοι τη μείωση της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως επί των ενστάσεων αντί των δυο
μηνών σε ένα μήνα (με τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 174 του ν.
4412/2016) καθώς και τη μείωση της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως επί των
αιτήσεων θεραπείας αντί των τριών μηνών σε δυο μήνες (με τροποποίηση των
παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016).
Περαιτέρω προτείνουμε και την απλούστευση της διαδικασίας σχετικά με την
άσκηση και εκδίκαση της αιτήσεως θεραπείας με α) την πρόβλεψη ότι η αίτηση
θεραπείας απευθύνεται, αλλά δεν κοινοποιείται στον Τπουργό και β) την κατάργηση
των πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 174 του ν.
4412/2016.
Θεωρούμε κ. Τπουργέ ότι θα αποδεχθείτε τις προτάσεις μας που στοχεύουν
στην ουσιαστική βελτίωση της έννομης προστασίας στο στάδιο της εκτέλεσης των
δημοσίων συμβάσεων και της βοήθειας στην απόδοση της δικαιοσύνης από τα
αρμόδια Δικαστήρια και παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
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