
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 

E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 
 

 

                                                                                    

    Αθήνα, 09  Ιουνίου 2022  

 

Αριθ. Πρωτ.784  

 

Προς 

- Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη  

 -Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Καραμανλή  

 -Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

   κ. Νικόλαο Παπαθανάση 
-Τον  Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη 
 
Κοινοποίηση: 
Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γεώργιο Στασινό  
 

Θέμα: Άρθρο 2 Ν. 4412/2016 - Ορισμοί  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

       Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώνουμε   στην πράξη  τις  τραγικές 

συνέπειες της εφαρμογής  των διατάξεων του άρθρου 2 Ν. 4412/2016 και 

συγκεκριμένα της κακής απόδοσης του ορισμού  των «δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών» και της ελλιπούς απόδοσης του ορισμού του «έργου».  

       Όπως  έχουμε τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις,  το δεύτερο εδάφιο της 

παρ. 8 του άρθρου 2 του ως άνω Νόμου, όπου  αναφέρει ότι «Μία σύμβαση 

προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης 

και εγκατάστασης» σε συνδυασμό με την λακωνική απόδοση του ορισμού του 

«έργου» αποτελούν  την αφορμή για στρέβλωση της νομοθεσίας και τον μη 

νόμιμο χαρακτηρισμό και δημοπράτηση πολλών έργων ως προμήθειες. 

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα έργα να εκτελούνται από  μη 

πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ που διαθέτουν την 

κατάλληλη γνώση και εμπειρία προς υλοποίηση των τεχνικών έργων σύμφωνα 

με τους κανόνες της επιστήμης. 

Επιπλέον οι προαναφερόμενοι κακοί ορισμοί  αποτελούν  έρεισμα για 

προσθήκη φωτογραφικών διατάξεων  και  αύξηση της διαπλοκής  από πλευράς 

των Δήμων και  έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση  των όρων του υγιούς 

ανταγωνισμού.  
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Γνωρίζουμε ότι, δυστυχώς,  οι βασικοί συντάκτες του Νόμου δεν είναι 

Μηχανικοί, γνώστες του τεχνικού αντικειμένου, αυτό όμως  δεν αποτελεί 

επαρκή εξήγηση, γιατί με την τελευταία  τροποποίηση της νομοθεσίας των 

δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4782/2021) δεν λύθηκε το πρόβλημα που ταλανίζει  

επί σειρά ετών τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.  

Επιπλέον τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης της 

τιμής των υλικών, που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ,  δεν εφαρμόζονται 

στις ως άνω συμβάσεις, που εκτελούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

προμηθειών, με συνέπεια την ανυπολόγιστη ζημία των Αναδόχων.  

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την άμεση τροποποίηση της παρ. 8 του 

άρθρου 2 Ν. 4412/2016, με την απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου, που 

αναφέρεται ανωτέρω καθώς και την πληρέστερο και αναλυτικότερο ορισμό του 

«έργου» που αναφέρεται στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου, ως ακολούθως:  

«7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή 
εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας 
οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου 
εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη 
χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, 
ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, 
ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, 
λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών 
μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και 
εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές 
διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού 
των ανωτέρω κατηγοριών» 

Ευελπιστούμε για τις  ενέργειές σας προς αποκατάσταση της ομαλής 

εκτέλεσης των Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις αρχές που τις διέπουν.  

 

                                                                Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,     

                                             

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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