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Αθήνα, 01 Αυγούστου 2022 

 

Αριθ.Πρωτ.985  

 

Προς 

-Τον Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη  
-Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση 
 
 

Θέμα : Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

           Η Ένωσή μας με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσε ότι στο  άρθρο 7 του 

Σχεδίου Νόμου  του Υπουργείου σας με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων 

Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα», που κατατέθηκε στη 

Βουλή προς ψήφιση, περιλαμβάνεται διάταξη που αφορά στη ρήτρα 

αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.  

         Καίτοι στις υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 53 Ν. 4412/2016 προβλέπεται η 

δυνατότητα  των αναθετουσών αρχών να εισάγουν στα έγγραφα της σύμβασης 

ρήτρες αναπροσαρμογής, σπανίως αξιοποιείτο η δυνατότητα αυτή. Ενώ με την υπό 

ψήφιση διάταξη για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η υποχρεωτική εισαγωγή ρήτρας 

αναθεώρησης τιμών στις ως άνω συμβάσεις, η οποία εφαρμόζεται, αν κατά  το χρόνο 

παράδοσης των υλικών, συντρέχουν αθροιστικά οι αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο 

προϋποθέσεις.  

          Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι ως άνω προϋποθέσεις, 

παρότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,  πρέπει να τροποποιηθούν σε συγκεκριμένα 

σημεία  ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια  και η ίση μεταχείριση στις συμβάσεις 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και η γενικότερη αναπτυξιακή κατεύθυνση του 

Σχεδίου Νόμου. 

        Συγκεκριμένα προτείνουμε τις κάτωθι βελτιώσεις/τροποποιήσεις  στην παρ. 9α 

του άρθρου 7: 

α).Την σύντμηση του χρόνου που πρέπει να έχει  παρέλθει από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών από δώδεκα ( 12 ) σε έξι  (6) μήνες  

β). Την απαλοιφή της προϋπόθεσης ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) να είναι 

μικρότερος από μείον ένα τοις εκατό (-1%) προς αποφυγή αρνητικής αναθεώρησης 

γ). Την απαλοιφή της προϋπόθεσης να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή τις 

απαραίτητες πιστώσεις, προς αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των 

Αναδόχων από τις Υπηρεσίες. 
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        Αναγνωρίζοντας  κύριοι Υπουργοί, την πρόθεσή σας η υπό ψήφιση διάταξη να 

ρυθμίσει ουσιαστικά το ζήτημα των μεγάλων ανατιμήσεων των αγαθών που 

προμηθεύεται το δημόσιο μέσω συμβάσεων σε περιόδους υψηλών πληθωριστικών 

πιέσεων και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας για την αντίληψη του Υπουργείου,  

ζητούμε  όπως λάβετε υπόψιν σας τα ανωτέρω και ενεργήσετε τα δέοντα ώστε να 

επέλθει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και να επιτευχθεί η ισορροπία των συμβάσεων 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση.  

 

                                                        Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                    

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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