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Αθήνα, 3 Μαΐου 2019  

Αριθ. Πρωτ.781 

Προς 

-Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης,    

  κ. Ιωάννη Δραγασάκη  

-Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,  κ. Χρήστο Σπίρτζη 

  

 

Κοινοποίηση: 

-Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη    

-Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Γεώργιο Καταπόδη  

-Τμήμα Μελετών-Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών της ΕΑΑΔΗΣΥ 
 

Θέμα:  Πρόσφατες τροποποιήσεις Ν. 4412/2016  

Κύριοι Υπουργοί,     

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ένα πρόβλημα 

που έχει προκύψει μετά τις πρόσφατες αλλαγές  των  διατάξεων του Ν. 4412/2016 

που επήλθαν με το Ν. 4605/2019 και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 

Συγκεκριμένα: 

Με την παρ. 7αδ του άρθρου 43  Ν. 4605/2019 προστίθεται νέα παράγραφος 

12 στο άρθρο 80 Ν. 4412/2016, στην περίπτωση γ΄ της οποίας αναφέρεται ότι τα 

δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 γίνονται αποδεκτά  

στις διαγωνιστικές διαδικασίες, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή τους.  

Ήτοι τα αποδεικτικά καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, που σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016  για τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων είναι η 

βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων -ΜΕΕΠ του 

Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών, σύμφωνα με τα ανωτέρω φαίνεται να 

γίνονται αποδεκτά  στις διαγωνιστικές διαδικασίες, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.  

Πιστεύουμε πως εκ παραδρομής δεν ελήφθησαν υπόψιν οι ειδικότερες 

διατάξεις, που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα  του Ν. 3669/2008, που 

αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων -

ΜΕΕΠ , όπου ρητά στην παρ. 10 του άρθρου 92 αναφέρεται ότι «η κατάταξη στις 

κατηγορίες και τις τάξεις του ΜΕΕΠ ισχύει για μια τριετία».  Έπρεπε λοιπόν να έχει 
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προστεθεί  στο τέλος της νέας παραγράφου, η φράση, «εφόσον από τις ειδικότερες 

διατάξεις δεν προβλέπεται διαφορετικά». 

Γίνεται αντιληπτό ότι , όπως είναι διατυπωμένο το περιεχόμενο της  νέας 

παραγράφου  12 που προστέθηκε στο άρθρο 80 Ν. 4412/2106  δεν συνάδει με τις 

διατάξεις της συγκρότησης και λειτουργίας του ΜΕΕΠ και το γεγονός αυτό έχει  ήδη 

δημιουργήσει σοβαρότατη σύγχυση και μεγάλη αναστάτωση στα μέλη μας, 

Εργολήπτες Δημοσίων Έργων,  αφού θα δώσει αφορμή για «αυθαίρετες» ερμηνείες 

των υπαρχουσών διατάξεων από τις Επιτροπές Διαγωνισμού και τις Αναθέτουσες 

Αρχές.  

Εν όψει των ανωτέρω σας ζητούμε να επιληφθείτε άμεσα του θέματος, 

προβαίνοντας σε νομοθετική διόρθωση, διευκρινίζοντας και  επιλύοντάς το οριστικά  

εκφράζοντας την αληθή βούληση του νομοθέτη ώστε να επανέλθει η ομαλότητα  

στους  διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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