
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου "Λημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Μ Εθνική αναπτυξιακή πολιτική της σοσιαλιστικής Κυβέρνησης έ
χει σαν στόχο την αυτοδύναμη, ισόρροπη και αποκεντρωμένη κοινω
νική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Η αναπτυξια
κή αυτή προσπάθεια έχει σαν αφετηρία, και προορισμό τον ίδιο τον 
άνθρωπο και βασίζεται στην ολόπλευρη αξιοποίηση των φυσικών και 
ανθρώπινων δυνατοτήτων της χώρας. Διαμορφώνεται και υλοποιεί
ται μέσα σε νέες δομές και σχέσεις παραγωγήξ, με διαδικασίες άμε
σης λαϊκής συμμετοχής όπως είναι ο δημοκρατικός προγραμματι
σμός, η αποκέντρωση και ο κοινωνικός έλεγχος.

Αναπτυξιακός και Κοινωνικός ρόλος 
των Λημοαίων Εργων.

Στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο 
ρόλος του κατασκευαστικού τομέα, που περιλαμβάνει τις επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου σε κατοικίες, εργοστάσια, λοιπά ακίνητα και έργα 
υποδομής' όπως συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά, ενεργειακά 
κ.λπ. Από τα στατιστικά στοιχεία για την οκταετία 7-1 — 82 διαπι
στώνεται ότι ο κατασκευαστικός τομέας καλύπτει το 57*7 ως 66*7 
του συνόλου των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και συμμετέχει με 
15,2Γο ως I 0,2*7 στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόν
τος, απασχολώντας, κατά μέσο όρο 290.000 εργαζόμενους που αντι
στοιχούν περίπου στο 8,3*7 της συνολικής απασχόλησης.

Ο ρόλος και η βαρύτητα που αποδίδει κάθε Κυβέρνηση στις δημό
σιες επενδύσεις, χαρακτηρίζει την Οικονομική και Κοινωνική της Πο
λιτική, γιατί είναι γνωστό πως οι δημόσιες επενδύσεις αναφέρονται 
κύρια σε έργα υποδομής, σ’ αυτά δηλαδή που καλύπτουν τις βασικές 
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και που συμβάλλουν στη βελτίωση 
του επίπεδου και της ποιότητας ζωής, αποτελώντας το θεμέλιο για 
την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της οκταετίας 
7 1—82, η συμμετοχή των Δημόσιων επενδύσεων, στο σύνολο επενδύ
σεων του κατασκευαστικού τομέα κινήθηκε σε ποσοστά από 23 ως 
.37*7 σε τρέχουσες τιμές ή από 2-1,3*7 ως 35,6*7 σε σταθερές τιμές.

Στα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα Δημό- 
σιων Επενδύσεων για την κάλυψη στοιχειωδών και χρόνιων αναγ
κών, γ.α την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, σύμφωνα και με 
τους γενικότερους προσανατολισμούς του δετούς προγράμματος μια 
και είναι γνωστές οι σημαντικές ελλείψεις σε έργα υποδομής και Κοι
νωνικού εξοπλισμού στη Χώρα.

Η προώθηση και ενίσχυση της λαϊκής πρωτοβουλίας για ουσιαστι
κή συμμετοχή μέσα από τους Ο.Τ.Α., τους συνεταιρισμούς, τους μα
ζικούς φορείς, τις εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης, δίνει την ευχέρεια 
παρέμβασης σε όλα τα στάδια από την επιλογή και το σχεδίασμά μέ
χρι την υλοποίηση Δημόσιων έργωνμε την ευρύτερη σημασία 
του όρου και ανοίγει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη ευρύτερων 
περιοχών της Χώρας.

Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τομέα των κατασκευών 
γενικότερα και των δημόσιων έργων ειδικότερα, χρειάζεται απαραί
τητα ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα χρησιμεύσει σαν ερ
γαλείο για την εξυγίανση του κυκλώματος παραγωγής των έργων, 
την αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος των κατασκευών και 
τελικά για την υλοποίηση των αναπτυξιακών επιλογών.

Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο συμπληρώνεται με τον νέο Οργανι
σμό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και των άλλων φορέων και τη 
νομοθεσία για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών που βρίσκεται σε 
στάδιο επεξεργασίας.

Η διαμορφωμένη κατάσταση υ, ΐ

Η κατάσταση στον τομέα Δημοσίων Έργων όπως διαμορφώθηκε 
με τις επιλογές των προηγούμενων Κυβερνήσεων και το υπάρχον θε
σμικό πλαίσιο, με επίκεντρο το νόμο για την εκτέλεση των δημοσίων 
έργων και τους σχετικούς νόμους για τους εργολήπτες, την αναθεώ
ρηση, την οργάνωση των Υπηρεσιών και τα αντίστοιχα Προεδρικά 
Διατάγματα, μπορεί να απογραφει συνοπτικά ως εξής: .

Υποβάθμιση ή και έλλειψη σχεδιασμού και μακροχρόνιου αναπτυ

ξιακού προγραμματισμού με αποτέλεσμα την επιλογή των έργων 
αυθαίρετα, ευκαιριακά και μικροπολιτικά κριτήρια. Ετσι επιτάθ 
η ασύμετρη ανάπτυξη της χώρας, αγνοήθηκε η παράμετρος του > 
νωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα δη; 
σια έργα, προωθήθηκαν έργα αμφίβολης προτεραιότητας και οι χ 
νοι κατασκευής επιμηκύνθηκαν απαράδεκτα.

Οι Κοινωνικοί και οι επιστημονικοί φορείς, οι μαζικές οργχνώε 
του λαού, οι φορείς των χρηστών των έργων, κρατήθηκαν με επι: 
λεία αποκομένοι από όλα τα στάδια τής διαδικασίας παραγωγής τ 
έργων.

Μ έλλειψη ουσιαστικών και συμμετοχικών διαδικασιών που ί 
επέτρεψαν τη λαϊκή συναίνεση και αποδοχή σε αρκετά από τα έρ 
που κατασκευάστηκαν. Διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης · 
κατασκευής των έργων, που περνούσαν μέσα από μια αποκλειατι 
τυπολατρεία και κατέληγαν να λαβαίνουν υπόψη για την ανάθε 
σαν.μοναδικό κριτήριο, την προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτω- 
χωρίς αντικειμενική εκτίμηση των δυνατοτήτων του εργολήπτη 
βάση το επιστημονικό δυναμικό του, το μηχανικό εξοπλισμό, την 
κονομική και τεχνική δυνατότητα εκτέλεσης, την ποιότητα των ή 
εκτελεσθέντων έργων. Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό έργων βρισκόταν 
κάθε χρονική περίοδο συμβατικά μπλοκαρισμένο με σοβαρές οικο\ 
μικές επιπτώσεις.

Το σύνολο των διαδικασιών αυτών είχε σαν αποτέλεσμα την στ; 
βλή ανάπτυξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων, την άτυπη υποκατ 
στάση των φυσικών κατασκευαστών στο κατώτερο επίπεδο και τ 
παράλογο ανερμάτιστο γιγαντισμό στο ανώτερο επίπεδο, τον αθέμι 
ή ανύπαρκτο ανταγωνισμό, την χαμηλή ποιότητα κατασκευής, τ 
επιμήκυνση του χρόνου περάτωσης και την συσσώρευση μικρών ν 
μεγάλων προβλημάτων που απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες δι< 
κητικής ή δικαστικής επίλυσης.

Υπερβάσεις στο χρόνο και στο κόστος της κατασκευής, λόγω αν 
■ παρκτης, ελλειπούς ή λαθεμένης μελέτης, ελλειπούς παρακολούθ 

σης, αδυναμίας για ουσιαστική επίβλεψη, του αποκλειστικού κερδ 
σκοπικού στόχου που είχαν πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις, τ 
αναντιατοιχίας διατιθεμένων πιστώσεων και προγραμματισμένου τ 
χνικού αντικειμένου, ζημίωσαν το Δημόσιο και δημιούργησαν πρ 
βλήματα, αδιάκριτα σε σωστές ή όχι εργοληπτικές επιχειρήσεις κ 
το κυριώτερο οδήγησαν σε κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο λαϊ 
αίσθημα και τους φορείς εκτέλεσης των Δημ. Έργων.

Η αποκοπή του μελετητή από το έργο που αποτέλεσε τον κανόν 
δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες μια και τα προβλήματα που π 
ρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του έργου αντιμετωπζονταν 
τρόπο ανεπαρκή ή και αντιφατικό προς το πνεύμα της αρχικής μελ 
της.

Το σύστημα λειγουργίας της Δημόσιας Διοίκησης όχι μόνο δ 
αναιρούσε, αλλά συντηρούσε τη νοσηρή κατάσταση του κυκλώματ 
παραγωγής των έργων. Η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων και δ 
ναμικού στο κέντρο είχε σαν αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα των διαε 
κασιών με τυπικούς ελέγχους, ευνόησε τη ρουσφετολογία και παρά 
ληλα με την απογύμνωση της περιφέρειας από ικανά στελέχη εμπ 
δζε την ουσιαστική παρακολούθηση, επίβλεψη και διοίκηση των έ 
γων.

H επικάλυψη των αρμοδιοτήτων οδήγησε στη διοικητική πολυα 
χία, στη γραφειοκρατία, στη διάχυση των ευθυνών, στην υποβάθμυ 
του προσωπικού και στην χαμηλή παραγωγικότητα. Η απομόνακ 
της Δημόσιας Διοίκησης από τους επιστημονικούς, τους κοινωνικό 
φορείς και τους φορείς των χρηστών διάσπασε τους συντελεστές π 
ραγωγής των έργων. Τέλος η έλλειψη οποιουδήποτε προγράμματ 
για την επιμόρφωση των τεχνικών στελεχών της διοίκησης και 
αποξένωσή τους από τις τεχνολογικές εξελίξεις είχε αρνητικές ετ 
πτώσεις στην παραγωγή και δεν βοήθησε στην ανάπτυξη ή αξι 
ποίηση τεχνολογίας.

Η Αντιμετώπιση του Προβλήματος
Οι βασικοί άξονες του Νόμου , .,

Η Κυβέρνηση στοχεύει ώστε τα Δημόσια έργα σε επίπεδο επιλ 
γών, διαδικασιών και σχέσεων των συντελεστών παραγωγής, ■ 
παίξουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυ 
του τόπου. Οι βασικοί άξονες του Νόμου, που μέσα από αυτούς υλ 
ποιούνται οι παραπάνω στόχοι είναι: .

.. 1.0 επαναπροσδιορισμός του όρου και του ρόλου των Δημόσιε 
έργων τόσο από τεχνική και οικονομική άποψη όσο και κύρια από
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κοινωνικής και αναπτυξιακής σπουδαιότητας. Ξεκαθαρίζεται 
.ιόσιο έργο είναι κάθε έργο που ενδιαφέρω ευρύτερες κοινωνι- 
άδες και που πρέπει va εξασφαλιστεί γιαυτό κοινωνική συμμε- 
ιωστή επιλογή, σωστή μελέτη χαι σώστή και οικονομική κα- 
ή.
I επέκταση και ενιαιόποίηση της εφαρμογής του Τρόμου σ" όλο 
-ια του Δημόσιου τομέα και τω^Ο-ΤΪΑ^αλλά χολ όλου του το
ευρύτερο Κοινωνικό ενδιαφέρον Το Υπουργείο Δημοσίων Έρ- 

-οσδιορίζεται ως ο κρατικός επιτελικός φορέας για την παρα- 
:ων δημόσιων έργων και την εποπτεία στην-όλη-κατασκευα- 
ϊρασΐηριότητα της χώρας, όπως και για την τήρηση διαδικα- 
ι θέματα εφαρμογής του νόμου αυτού και του παραγωγού του 

με σκοπό την εξασφάλιση μιας ενιαίας αντίληψής, ανεξάρ- 
πό φορέα εκτέλεσης.
ί θεσμοθέτηση του κοινωνικού ελέγχου από τη δημοπράτηση 
ιθεση του έργου μέχρι την παρακολούθηση της κατασκευής και 
ραλαβή. Ο Κοινωνικός αυτός έλεγχος είναι βασικό και κυ- 
θεαμικό στοιχείο και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 

ισφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών και την κατοχύ- 
ης λαϊκής συμμετοχής. Ο Κοινωνικός παράγοντας συμμετέχει 
στις αποφάσεις που τον αφορούν, στο δημοκρατικό προγραμ- 
ί για την επιλογή, στον έλεγχο για τη διαδικασία κατα- 
στην παραλαβή και στη λειτουργία _jau. έργοίίότ-αν αυτό πα- 
για χρήση. ;

(ίνωνικός έλεγχος επιδρά αποφασιστικά’ στά^ωΐϊη διαχεί- 
υυ δημόσιου χρήματος, εξασφαλίξει^πμ!_*ΛΐνΪ4νϊκή^αποδοχή 
αινεση και ωθεί σε θετικές πρωτοβουλίες και ενεργοποίηση τη 
α Διοίκηση.
I καθιέρωόη ανυπέρβλητου ορίου στην υπέρβαση του συμβατι- 
';ματιχθύ'αντικειμένου των έργων. Είναι γνωστά*** ποσοστά 
υν της δαπάνης που παρουσίασαν.στο παρελθόν ςηιϋνυμα και 
-α έργά. ■ Λ-
ταγορευτιχή διάταξη σε συνδυασμό με το όλο .νομοθετικό 

θα αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα για συνέχιση των 
σεων.

(J συσχετισμός της ροής των πληρωμών με το χρονοδιά- 
α εκτέλεσης. Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στο να διευκολύνει 
,ογραμματισμό από πλευράς Δημόσιου και Εργολήπτη, να 
ιλίαει τη ρευστότητα καθορίζοντας τις ανά μονάδα χρόνου δία
ς πιστώσεις, αλλά και να σταματήσει τυχόν προθέσεις κερδο- 

μέσω της αναθεώρησης τιμών. Γιαυτό άλλωστε το λόγο, γί- 
σημαντικές αλλαγές στο τρόπο και τη διαδικασία αναθεώρη- 

I χορήγηση προκαταβολής απαλλαγμένης από άχρηστες δε
ις που οδηγούσαν σε μεθοδεύσεις για την παράκαμψή τους, εί- 
ϊτίωση προς την ίδια κατεύθυνση. ·
ί ουσιαστικοποίηση της διοίκησης του έργου από το δημόσιο 
ευθύνης ή τον κύριο του έργου. Μέσα από τις γνωστές αδυνα- 

',ς Δημόσιας Διοίκησης, που όμως ενισχύονταν και αναπαρά- 
από την υπάρχουσα νομοθεσία, η παραγωγή των Δημόσιων 

προσδιοριζόταν από μια ανισοβαρή διμερή σχέση — «Τπηρε- 
νάδοχος» στην οποία είναι γνωστό ποιος κυριαρχούσε.
Νόμο αυτό αναβαθμίζεται ο ρόλος της Διοίκησης, παρέχεται 

,α για την ουσ.αστική και με επί τόπου κλιμάκια άσκηση της 
ψης, καθιερώνεται η υποχρεωτική σύμπραξη του μελετητή 
-.αρακολούθηση εφαρμογής της μελέτης του, καθιερώνεται ο 
-ικός έλεγχος και έτσι ανατρέπεται ο παραπάνω συσχετισμός. 
3αθειά τομή γίνεται στον τομέα τευν εργοληπτικών φορέων, με 
άθεια εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού τους, σε όφελος τόσο 
γων όσο και των ίδιων των ασχολούμενο*» με την κατασκευή, 
νυβέρνηση αντιμετωπίζει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις σαν 
ίτητους συνεργάτες, κι αυτό αποδείχτηκε μέχρι τώρα στη δί- 
συνεργασία που είχε μαζί τους. Ο ιδιωτικός επιχειρηματικός 
κευαστικός τομέας ενθαρρύνεται μέσα από το Νόμο αυτό, να 
σει τις στρεβλώσεις και τον παρασιτισμό που συσσώρευσε η 
τονη εφαρμογή της υπάρχουαας νομοθεσίας. Η εμπορία τολ> 
η», οι εργολήπτες που διαθέτουν για εξοπλισμό τους μόνο ένα 
ο», οι εργολήπτες που αναλαμβάνουν αλλά δεν εκτελούν οι ί- 
; έργα και άλλοι που τα εκτελούν αλλά δεν έχουν το δικαίωμα 
αναλάβουν, οι πλασματικές συμπράξεις και κοινοπραξίες για 
εραστεί το γράμμα του Νόμου κ.λπ. είναι μερικές παρενέργειες 
στήματος που οδήγησαν στη μετάθεση των ευθυνών, στην τα- 
τία των Τπηρεσιών, σε αθέμιτο ή ανύπαρκτο ανταγωνισμό, σε

κακή ποιότητα έργων, σε επιμήκυνση του χοάνου εκτέλεσης και σε 
τελευταία ανάλυση σε μετακύληση του βάρους στο Δημόσιο και το 
φορολογούμενο πολίτη.

Είναι φανερό πως η εργοληπτική επιχείρηση για να μπορεί να φέ
ρει σε πέρας το έργο της, την κατασκευή δηλ. του δημόσιου έργου 
χρειάζεται να έχει την τεχνική ιδιότητα και την τεχνική 
ςκ α ν ό τ η τ α.

Και η μεν τεχνική ιδιότητα εξασφαλίζεται με τις αντίστοιχες σπου
δές και εμπειρία των στελεχών της, η δε τεχνική ικανότητα εξασφα
λίζεται με την ορθολογική της οργάνωση, τη λοιπή στελέχωσή της, 
τα τεχνικά της μέσα και την οικονομική και πιατοληπτική της ικανό
τητα. Τα παραπάνω αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για να ανα- 
γνωρισθεί μια επιχείρηση σαν εργοληπτική, για να μπορέσει δηλαδή 
η πολιτεία να της εμπιστευτεί την εκτέλεση Δημόσιου έργου, αν πα
ραπέρα, η επιχείρηση αυτή είναι και ανταγωνιστική. Συγχρόνως, με 
το νέο νόμο, κλιμακώνονται ευρύτερα οι τάξεις δυναμικότητας, μπαί
νουν όρια δυναμικού και για την ανώτατη τάξη των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, ενώ θεσπίζεται αναβάθμιση με τις κοινοπραξίες.

8. Η θέσπιση νέεον μορφών οργάνωσης με τη λαϊκή συμμετοχή 
στα αναπτυξιακά έργα, θα οδηγήσει σε αναληψη πρωτοβουλιών για 
εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης, συνεταιρισμούς, δημοτικές ή κοινοτι
κές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη γενικά επιχειρηματικής δραστηριότη
τας, για το σχεδίασμά, την εκτέλεση ή και την εκμετάλλευση έργων 
που σχετίζονται μι την ανάπτυξη περιοχών, με σύμπραξη ή όχι του 
δημόσιου τομέα, με επιχορήγηση ή δάνεια, θα κινητοποιήσει δυνά
μεις και πόρους και θα προωθήσει τοΔημόσιο έργο σαν πόλο 
έλξης της συνολικής ανάπτυξης μιας περιοχής.

9. Η καθιέρωση του εποπτικού ρόλου του Υπουργείου Δΐ|μοσίων 
'Εργων xat ο θεσμός των επιθεωρητών που είναι βέβαιο ότι Οα συμ
βάλλει στην ανύψωση της στάθμης των έργων στη χώρα, στην εμπέ
δωση της νέας νομοθεσίας στην εξασφάλιση της ενιαίας αντίληψης, 
στην αποφυγή των αιθαιρεαιών, στη βελτίουση της ποιότητας, στην 
αποτελεσματική συντήρηση και προστασία των Δημ. Έργων.

10. Η δημιουργία Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών που έ- 
χει στόχο τη μελέτη όλων των θεμάτων παραγωγής και παραγωγι
κότητας των κλάδων των κατασκευών και που θα αποτελέσει πολύ
τιμο εργαλείο για τη μόρφωση της πολιτικής στον τομέα.

11. Η καθιέρωση των ενιαξων προδιαγραφών των εργασιών και 
υλικών και η εποπτεία για την εφαρμογή τους, με δικαίωμα ελέγχου 
στους τόπους παραγωγής, στη διακίνηση και στους χώρους ενσωμά
τωσης, που θα τεθούν σε υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 
έργα και τμηματικά και προοδευτικά στα έργα ευρύτερου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος και που τέλος θα αποτελέσουν οδηγό και καταλύτη 
και στα ιδιωτικά έργα.

I 2. Η σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με την εκπαιδευτική 
και την ερευνητική διαδικασία, με την αξιοποίηση των γρνώσεων και 
της εμπειρίας των στελεχών τής παραγωγής σε προγράμματα τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης.

Η νομοθεσία των δημόσιων έργων στη χώρα μας γτα μεγάλο χρο
νικό διάστημα διεπόταν από το Ν'. 0367/1932 και τα εκτελεστικά 
του Διατάγματα.

Παράλληλα προς το βασικό αυτό νομοθέτημα άρχισε να αναπτύσ
σεται μια ιδιαίτερη νομοθεσία γτα τους εργολήπτες Δ. Έργων (Π.Δ. 
95/1946 κ.λπ. και τελευταία Ν'. 689 77), για την αναθεώρηση τι
μών (Ν. 4489/1965, Α.Ν. 112/68, Ν. I 10-75 και Ν. 889-79), για 
τα μητρώα των μελετητεαν και τον τρόπο εκπόνησης των μελετών 
από ιδιωτικά γραφεία (Π.Δ. 70.3/197.3, Ν. 7 1677 κ.λπ.) αλλά και 
μια τάση γτα τη δημιουργία ιδιαίτερων νομοθετημάτοσν για τα έργα 
των επί μέρους φορέων.

Με το Ν.Δ. 126672 και τα εκτελεστικά του Διατάγματα έγινε 
προσπάθεια συγκέντρωσης και επί μέρους τροποποιήσεων διαδικα
στικού χαρακτήρα. Ακολούθησαν νέες επί μέρους ρυθμίσεις που αφο
ρούσαν την αναθεώρηση των τιμών, τον τρόπο χορήγησης προκατα
βολών, τη νομοθεσία γτα τους εργολήπτες, τη νομοθεσία γτα τις μελέ
τες. Οι συνέπειες από τη θέσπιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας 
αυτής, έχουν ήδη επισημανθεί και αποτυπώνονται στα αποτελέσματα 
των έργων.

Η Νομοθεσία που καταργείται
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ΟΙΙροτεινόμενοςΝόμος

Me βάση τη συασωρευμένη πείρα από την εφαρμογή των διατά
ξεων που ισχύουν σήμερα και γ.α να υλοποιηθεί η πολιτική αλλαγή 
στο τομέα, και να δρομολογηθούν οι στρατηγικές επιλογές που ανα
πτύχθηκαν προηγούμενα, συντάχθηκε το Σχέδιο Νόμου που 
κατατίθεται στη Βουλή για ψήφιση.

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο επισημαίνουμε:
α) Το Σχέδιο προκρίθηκε να καλύπτει όλο το λοιπό φάσμα στην 

παραγωγή των έργων, εκτός από το θέμα του μητρώου μελετητών 
και του τρόπου ανάθεσης και εκπόνησής τους, όταν εκπονούνται από 
ιδιωτικά γραφεία. Το θέμα αυτό προκρίθηκε να ρυθμιστεί χωριστά 
γιατί αναφέρεται και σε άλλους χώρους εκτός από τις μελέτες των 
έργων με στενή έννοια (καλύπτει π.χ. και οικονομικές, αναπτυξιακές 
μελέτες και γενικές μελέτες σχεδιασμών κάθε μορφής). Πάντως έχει 
και σ’ αυτό το θέμα προχωρήσει ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς 
και γίνεται ήδη επεξεργασία των προτάσεών τους.

β) Το Σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από ουσιαστικό διάλογο με ό
λους τους ενδιαφερομένους φορείς και συγκέντρωση προτάσεων. Έ
πειτα από επεξεργασία των προτάσεων αυτών συντάχθηκε ένα κεί
μενο αρχών και στόχων που δόθηκε πάλι σ’ όλους τους αρμόδιους 
φορείς για να εκφέρουν τις γνώμες τους, και όλο αυτό το υλικό έχει 
αποτελέσει τη βάση του νομοσχέδιου, ύστερα από τη σχετική νομοτε- 
χνική επεξεργασία. .........
' γ) Το Σχέδιο εκτείνεται και σε ρυθμίσεις που δεν περιλαμβάνον
ταν στην παραδοσιακή έννοια «εκτέλεση των δημοσ. έργων» έτσι ώ
στε να υλοποιεί τη χαραγμένη Κυβερνητική πολιτική και σε συναφή 
θέματα που συνιστούν το «Κύκλωμα Παραγωγής έργων».

δ) Το Σχέδιο περιλαμβάνει πέντε Κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται γενικές αρχές και εννοιο- 

λόγικοί προσδιορισμοί.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει τις ρυθμίσεις που από παράδοση λέ

γονται «νομοθεσία περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων» και στην 
ύλη αυτή έχουν ενταχθεί οι διατάξεις για την αναθεώρηση, για τις 

. προκαταβολές κ.λπ.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

θα μπορούν να αναλαμβάνουν την κατασκευή των έργων και που η 
τεχνική και οικονομική ικανότητά τους θα παρακολουθείται από τα 
σχετικά μητρώα που καθιερώνονται.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις εξουσιοδοτήσεις για την 
κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων φορέων εκτέλεσης έργων, 
όπως ιδιαίτερα τονίζεται στην παρακάτω παράγραφο (ε) και τις άλ
λες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της σχετικής παρέμβασης.

Το πέμπτο κεφάλαιο τέλος περιέχει τις μεταβατικές και τελικές 
ρυθμίσεις του νόμου.

ε) Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η πορεία της νομοθεσίας 
των δημοσίων έργων μέσα στο χρόνο χαρακτηρίζονταν από ανεπιτυ
χείς προσπάθειες καταρτισμού κάθε φορά νόμου για ενιαία εφαρμογή 
χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί όμως οι απαραίτητοι προς τούτο όροι. 
Κατά συνέπεια αμέσως μετά άρχιζαν οι φυγόκεντρες τάσεις για ρυ
θμίσεις με ιδιαίτερα νομοθετήματα κατά φορέα έργων κ,λπ. για την 
αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων. .Με βάση και την προηγούμενη 
εμπειρία για να υλοποιηθούν οι στόχοι ενιαίας πολιτικής στον τομέα 
των δημοσίων έργων, με ταυτόχρονη δυνατότητα ευελιξίας για την 
αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων, το Σχέδιο Νό
μου αυτό περιλαμβάνει αρχές και ρυθμίσεις που συν.στούν το πλαίσιο 
της κοινής πολιτικής και προβλέπει όλες τις απαραίτητες εξουσιοδο
τήσεις για τη ρύθμιση επί μέρους θεμάτων και τέλος τις εξουσ.οδοτή- 
αεις ώστε με Π. Λ/τα να καλυφθούν όλες οι ιδιαιτερότητες των επί 
μέρους φορέων και έργων και να ρυθμιστούν έτσι κατά ρεαλιστικό 
τρόπο .1 διάφορα Οέμετχ

Ανάπτυξη κατά άρθρο.

Μετά από το γενικό περίγραμμα αρχών και στόχων του Σχεδίου, 
που ήδη αναπτύχθηκε, ακολουθεί η ανάπτυξη των ρυθμίσεων που πε
ριλαμβάνονται στα επί μέρους άρθρα του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'.

(άρθρα I - .'!)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει απαραίτητους εννοιολογικούς 
προσδιορισμούς αλλά και γενικές αρχές που θα απστελέσουν τις κα-

■ τευθυντήριες αρχές γ.α την εφαρμογή του νόμου, τόσο στην έκδοτ 
των κανονιστικών ρυθμίσεων που προβλέπουν οι επιμέρους διατάξι 
τού. όσο και στη διοικητική πρακτική κατά την εφαρμογή του νόμ' 
και των εκτελεστικών του Π. Λ των και αποφάσεων.

Άρθρο I.

Το άρθρο αυτό δίνει τον προσδιορισμό του δημοσίου έργου, τόο 
από αυστηρά τεχνική όσο και από κοινωνικοοικονομική άποψη κ: 
περιλαμβάνει (παρ. .'!) το γενικό περίγραμμα των αρχών του νόμοι 
\πό τεχνική πλευρά η διάταξη (παρ. Ί) καθιερώνει το κριτήριο ότι τ 
δημόσια έργα αχετίξονται με εργασίες συνδεόμενες με το έδαφος κο 
κάθε είδους ακίνητα και περιλαμβάνουν τα τυχόν πλωτά τμήματ 
των έργων.

Αρθρο έ.

Το άρθρο αυτό καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου δηλαδτ 
τις περιπτώσεις που αυτός εφαρμόζεται. Προσδιορίζει έτσι την εφαρ
μογή του νόμου σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα (παρ. I 
χωρίς καμιά εξαίρεση (με την επιφύλαξη βέβαια των ιδιαίτερων ρυ 
θμίσεων βάσει των ιδιαιτεροτήτων των φορέων όπως αναπτύχθηκι 
πιο πάνω) και δίνει τη δυνατότητα για μερική εφαρμογή (ιδιαίτερο 
ελέγχων κ.λπ.) και στα έργα μερικών φορέων που δεν ανήκουν ίσως 
τυπικά στο δημόσιο τομέα (π.χ. συνεταιρισμών κ.λπ.) αλλά στην 
πραγματικότητα το έργο τους βρίσκεται σε στενό σύνδεσμο με την οι
κονομική δραστηριότητα ή την κοινωνική ωφέλεια του συνόλου (παρ. 
'J). Το κείμενο δεν αναφέρει φορείς γιατί αυτοί αναφέρονται στο νόμο 
που χαρακτηρίζει το δημόσιο τομέα. Έτσι υπάγονται στο νόμο όλοι 
αυτοί οι φορείς όπως ιδίως είναι το Δημόσιο, τα ΝΠΛΛ, οι ΟΎΛ, οι 
κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
ΔΕΗ, οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τα ασφαλι
στικά Ταμεία και Οργανισμοί, οι Τράπεζες και τα νοσηλευτικά ιδρύ
ματα του δημόσιου τομέα.

Άρθρο .1.

Το άρθρο αυτό προσδιορίζει ειδικές έννοιες που συνάπτονται στενά 
με την κατασκευή συγκεκριμένα των έργων.

' ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

(άρθρα I — I I)

Το κεφάλαιο αυτό, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, περιλαμ
βάνει τις διατάξεις που φερόταν άλλοτε με τη στενή έννοια σαν διατά
ξεις «περί εκτελέσεευς τευν δημοσίων έργων» με ένταξη σ’ αυτές των 
διατάξεων που ανήκουν στην ίδια ενότητα, όπως οι διατάξεις για την 
αναθεώρηση, για τις προκαταβολές κ.λπ.

Άρθρο I.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τη γενική διάκριση του τρόπου κατα
σκευής των έργων σε «εργολαβικές κατασκευές» και «απολογιστικές 
κατασκευές» με αυτεπιστασία της ίδια}της υπηρεσίας (παρ. I) καε σε 
συνέχεια τις βασικές διατάξεις από τις οποίες διέπεται η δημοπρασία 
και γίνεται η επιλογή της αναδόχου επιχειρήσεως.

Σαν σημαντική καινοτομία επισημαίνεται η θεσμοθέτηση της Επι
τροπής Εισήγησης για ανάθεση του έργου μετά γνώμη της οποίας γί
νεται η κατακύρωση με βάση τα κριτήρια της παρ. 6. Ο θεσμός αυτός 
θα επιτρέψει να γίνεται ουσιαστική κρίση της προσφοράς. Οι διατά
ξεις αυτές αε συνδυασμό με τα μητρώα του Κεφαλ. Γ’ του νόμου θα 
επιτρέψουν να γίνει ουσιαστική η επιλογή του αναδόχου και να απο
φεύγονται συνηθισμένες στο παρελθόν περιπτώσεις που, βάσει των 
αυστηρά τυπικών διαδικασιών, υπήρχε υποχρέωση κατοχύρωσης δη- 
μοπραα;ών αε εργοληπτικές επιχειρήσεις που ήταν γνωστό ότι ήταν 
έτοιμες να κηρυχθούν έκπτωτες σε άλλες εργολαβίες ή και είχαν κη
ρυχθεί ήδη σε έκπτωση ή άλλες περιπτώσεις που για τυπικούς και 
μόνο λόγους π.χ. την έλλειψη ενός ένσημου ή την έλλειψη μιας μονο
γραφής στην υπ’ αριθ. τάδε σελίδα ενός πολυσέλιδου κείμενου έπρεπε 
να θεωρηθεί απαράδεκτη η προσφορά με συνέπεια να ανακηρύσσεται 
τελευταίος μειοδότης που δεν εξασφάλιζε τα συμφέροντα του δημο
σίου.
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.υ είδους ατέλειες της προσφοράς που διευκρινίζονται χαι τα- 
νται αμέσως δεν θα npintt να εμποδίζουν την ομαλή χαι λο- 
εία της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Σε γενιχές γραμμές 
ομιχό κριτήριο της προσφοράς είναι σημαντικό αλλά αν 
' σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι συναστούν χα; υποχρεώ- 
ίλλη απόφαση.

Άρθρο 5.

ρθρο αυτό έχουν συγκεντρωθεί όλες οε ριθ μισείς που αναφέ- 
:ις συμβάσεις των έργων και καθιερώνουν ή ειδικούς κανόνες 
ις που παρουσιάζουν αποκλίσεις απο τους κοινούς κανόνες 
; οποίους διέπιται η ■ σύμβαση έργου», 
ις ρυθμίσεις αυτές οασημαίνονται οι ακόλουθες που αποτε- 
ιαντιχές μεταβολές από το ισχύον δίκαιο, 
ι τις προθεσμίες για την κατασκευή του έργου συνδυάζεται 
χαι «χρονοδιάγραμμα· (τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και 
Ετσι όχι μόνο θα είναι δυνατή, μέσα σε λογικά και συμβατι- 

πα η παρακολούθηση της προόδου της κατασκευής, αλλά θα 
υπηρεσία να έχει προγραμμάτισα τον όγκο πληρωμών που 
ι να έχα στη διάθεσή της για κάθε χρονική περίοδο, αντίθετα 
συμβαίνει σήμερα που ο ανάδοχος, αν εκτελέσει πολύ νωρί- 
εργααίες από ότι προ βλέπεται, έχει αξίωση για να τις πλη- 

. ενδεχόμενο να μην υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετ'κές πιστώ- 
τΐθετα. Αυτά συνδυάζονται και με αντίστοιχες ρυθμίσεις στην 
ηση, όπως αναφέρειαυ, ειδυεώτερα στο άρθρο 10. 
ιθιερώνεται η δυνατότητα να προβλέπεται από τη διακήρυξη 
ολή πριμ για τη γρηγορότερη κατασκευή ενός έργου, όταν 
ιι επιθυμητό ενώ με -ας ισχύουσες διατάξεις τέτοια καταβολή 
ται υπό όρους πολλές φορές αναιρετικούς (παρ. 3 άρθρο I I 
.79/77).
απαγόρευση της υποκατάστασης των εργολάβων χωρίς έγ- 
ι αλληλέγγυα πάντα ευθύνη διατηρείται, όπως διατηρείται 
υνατστητα να εγκριθεί η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου 
αλληλέγγυα αυτή ευθύνη, όταν αυτό θα αποβεί προς το συμ- 
υ έργου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει απαλειφθεί η 
τη «σοβαρός ασθένειας του αναδόχου» γιατί αυτή η περί- 
ίναι απλά μια μερική μορφή της «προφανούς αδυναμίας να 
ι το έργο» και εξ άλλου η «νόσος» ενός προσώπου δεν 
ζει στη μορφή που δίνει το νομοθέτημα στον ανάδοχο, Οεω- 
τον κατά βάση σαν «εργοληπτική επιχείρηση». Αν τυχόν 
λ για προσωπική επιχείρηση και ο βαθμός οργάνωσής της 
λαμβάνει κανένα άλλο από τον «εργολήπτη» που αρρώστηαε 
τότε "ασφαλώς συντρέχει η αδυναμία για την εκτέλεση του έρ- 
μπορεί να γίνει έγκριση υποκατάστασης με απαλλαγή απ’
•'θ
ετικά με τον τόκο που οφείλεται σε περίπτωση χαθυστέρη- 
ωμών πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό του τόκου υπερη- 
ου οφειλόταν, εποίχιλε από περίπτωση σε περίπτωση αλλά 

εξαρτημένο από το πρόσωπο του φορέα του έργου, 
το ρέας του έργου ήταν πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (του όη- 
τομέα) οοειλόταν το γενικό ποσοστό τόκου υπερημερίας 
j ίσχυε ειδική διάταξη) και για το Δημόσιο (όπως και για 
ύΔ εξομοιώνονται προς αυτό) ίσχυε παλιότερα μεν γενικά το 
6γγ που εφαρμόζεται σε όλες τις οφειλές του Δημοσίου, μετά 
889/1 979 (άρθρο 12) για τις κανονικές πιστοποιήσεις αυτο
ί; χωρίς όχληση το ποσοστό του νομίμου τόκου υπερημερίας 
25<’/γ) και για τις πληρωμές που προκύπτουν ύστερα από 
διαφωνιών το 6% μετά από ειδική όχληση. Για λόγους 
τολιτικής γ;α όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα κρίθηκε 
να εφαρμόζεται κα; για τις οφειλές από την εκτέλεση των 
ι ποσοστό του τόκου που ισχύει γενικά για τις οφειλές του
J.

χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο του έργου μπαίνει 
άση. Η προκαταβολή μπορεί να προβλέπεται στην διακή- 
ίλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, αλλά αν 
:ται πρέπει και να χορηγείται (εφόσον φυσικά ο ανάδοχος το 
ιαι φέρει τη σχετική εγγυητική επιστολή κ,λπ.) γιατί απστε- 
ιστικό στοιχείο στη διαμόρφωση των προσφορών των δια- 
ινων έτσι που να μη συγχωρείται η εκ των υστέρων επιλογή 
ης ή μη προκαταβολής ανάλογα με το αν υπάρχουν ή όχι 
πιστώσεις (όπως περίπου εφαρμόζει μέχρι τώρα η διοικητι

κή πρακτική τις παλιές δ.ατάξεις). Το ποσοστό της προκαταβολής θα 
καθορίζεται απ' τη διακήρυξη μέχρι I .V~f και θα προσδιορίζονται οι 
τυχόν όροι και δεσμεύσεις για τη χρησιμοποίησή της.

Μ προκαταβολή προβλέπεται έντοκη. Το σύστημα αυτό προκρί- 
θηκε γιατί η σύνδεση της προκαταβολής με μείωση της αναθεώρησης 
όπως ίσχυε με τις προηγούμενες δ.ατάξεις, δεν ανταποκρινόταν από
λυτα με την πραγματική οικονομική λειτουργία της προκαταβολής 
(π.χ. αν η προκαταβολή δινόταν και επιστρεφόταν μέσα στην ίδια 
αναθεωρητική περίοδο ή αν η απόσβεση της προκαταβολής ή μέρους 
της γινόταν σε περίοδο που είχαν εκτελεσθεί κατά σύμπτωση εργα
σίες με αναθεώρηση μεγαλύτερη ή μικρότερη από το μέσο όρο κ.λπ.).

Άρθρο (ί.

Αντί για την παλιά ρύθμιση που αναφερόταν μόνο στην «επί
βλεψη» διαμορφώνει την έννοια της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα 
του έργου, που δευθύνει και διοικεί το έργο, έχει όλα τα δ.καιώματα, 
αλλά αναλαβαίνει και όλη την ευθύνη για να εκπληρωθούν από την 
πλευρά του κυρίου του έργου όλες οι υποχρεώσεις που αναλαβαίνει 
αυτός με τη σύμβαση (έγκαιρη απόχτηση εδαφών ή της χρήσης ιδα- 
φώ, έγκαιρη μέριμνα για πιστώσεις, έγκαιρη επίλυση των προβλη
μάτων κατασκευής κ.λπ.).

Στη συνέχεια το άρθρο:
, α) ξεκαθαρίζει το ρόλο και τις ευθύνες της επίβλεψης και τις δια- 
στέλει στις δύο περιπτώσεις «κατασκευής με ανάδοχο» (παρ. 2) και~ 
«κατασκευής με αυτεπιστασία» (παρ. 3)

β) εισάγει το θεσμό της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου 
(παρ. I) που , χωρίς να μειώνει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των 
υπηρεσιακών οργάνων, αποτελεί το όργανο για την άσκηση του κοι
νωνικού ελέγχου κατά την πορεία της κατασκευής (ή και της μελέ
της) και για τη διατύπωση της γνώμης του φορέα ή της υπηρεσίας 
που θα χοησιμοποιήσει το έργο

γ) προσδιορίζει την ευθύνη του αναδόχου για την διεύθυνση του 
έργου με κατάλληλους υπεύθυνους τεχνικούς (παρ. ό) 
και ....... "

. δ) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σύμπραξη του μελετητή του 
έργου (δημόσιας υπηρεσίας ή ιδιωτικού φορέα) κατά το στάδιο της 
κατασκευής έτσι που και η αβασάνιστη τροποποίηση των μελετών να 
αποφεύγεται και η ποιότητα της μελέτης να ελέγχεται και να αξιολο
γείται με τα δεδομένα της εφαρμογής της που αποτελούν πολλές φο
ρές τη λυδία λίθο για τη μελέτη (παρ. 7).

Άρθρο 7.

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις 
των συμβαλλόμενων, τις υπερημερίες, τα ελαττώματα στο έργο (κα
κοτεχνίες), την ανάληψη απ’ τον κύριο του έργου της ευθύνης για 
ανώτερα βία κ,λπ.

Ειδικά για την περίπτωση των αποζημιώσεων από ανώτερα βία 
(παρ. (.) σημειώνεται ότι η αποζημίωση περιορίζεται σε ζημιές στο 
έργο ή στις μόνιμες εγκαταστάσεις του αναδόχου και δεν επεκτείνε- 
ται σε υλικά ή μηχανήματα γιατί αιπά είναι κινητά πράγματα και ο 
συνετός ανάδοχος οφείλει να τα αποθηκεύει xat να τα φυλάει σε μέρη 
που δεν είναι δυνατόν να θ.γούν ούτε από ανωτέρα βία. Εξάλλου αυ
τά τα κινητά πράγματα (τα μηχανήματα ιδίως) ανήκουν στον ανά- 
δοχο (ή σε πρόσωπα με τα οποία αυτός έχει συμβληθεί) και βρίσκεται 
έξω από τα πλαίσια της δεοντολογίας ή ανάληψη ευθύνης γι’ αυτά 
από τον κύριο του έργου.

Άρθρο 8.

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δεχθεί 
αύξηση μέχρι του Γ.Ο' r της συνολικής δαπάνης του έργου, ή μείωση 
κατά 2.Vi..

11 αύξηση μπορεί επίσης να είναι μέχρι το Γ.Ο'.ί των ποσοτήτων 
κάθε κονδυλίου (παρ. 2).

Αύξηση πέρα του 3()rr της συνολικής δαπάνης απαγορεύεται.
Οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις προβλέπουν ότι μπορούσε να γίνει 

και μεγαλύτερη αύξηση αν συναινεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 9.

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη διάλυση της
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τύμβχσης μι υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής. Στην περίπτωση 
αυτή αποζημίωση οφείλεται μόνο αν δεν έχουν εχτελεσθεί τα .1 Ί των 
ιτγασιιυν και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος περιορίζε
ται για τις ανεκτέλεστες εργασίες μέχρι αυτό το όριο των ί)' I της 
τύμΰασης.

Σαν ανώτατο όριο αποθεματικής ζημιάς ορίζεται το ποσοστό .Vi 
αλλά 'Λα το συγκεκριμένο σε κάθε περίπτωση υπολογισμό του εφαρ
μόζονται διατάξεις ανάλογες με αυτές που εφαρμόζονται κατά το 
αστικό δίκαιο σε κάθε σύμβαση έργου.

Άρθρο 10.

I ο άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις που σχετίζονται με την 
αναθεώρηση τιμών.

Ο θεσμός της αναθεώρησης θεσπίστηκε στη χώρα μας σαν πάγιος 
θεσμός το I‘·(>Λ με ιδιαίτερη νομοθεσία, το Ν; I ΙΗ9Ί9(>Γ> που τρο
ποποιήθηκε με τον] \.\. I IJ (ιΗ και τελευταία με τον Ν. ΒΗ9 79. Οι 
διατάξει; του άρθρου διατηρούν μερικές από τις ρυθμίσεις που έκανε 
ο V ."..".Ί 7Ί στην αναθεώρηση (π.χ. αναθεώρηση με βάση αντί
στοιχα άρθρα αναλύσεων, αναθεώρηση ίδια σε όλη τη χώρα, μη ανα
θεώρηση υλικών του κυρίου του έργου κ.λπ.) αλλά εισάγουν σημαντι
κές βελτιώσεις και τροποποιήσεις σχετικά με τις οποίες σημειώνον
ται τα ακόλουθα: .... ..

α) Καθιερώνεται σαν χρόνος εκκίνησης όχι το ημερολογιακό εξά
μηνο της δημοπρασίας αλλά το επόμενο. Έτσι ορίζεται μιά χρονική 
περίοδος κατά την οποία η προσφορά του αναδόχου ισχύει αμετά
βλητη ως προς τις τιμές. Η περίοδος αυτή θεσπίζεται γιατί είναι απα
ράδεκτο να μην ισχύει στις συμβάσεις δημοσίων έργων αυτό που 
ισχύει σε κάθε ιδιωτική συναλλαγή, να υπάρχει δηλαδή μια κάποια 
χρονική περίοδο που ο εργολάβος, σαν επιχειρηματίας που σταθμίζει 
και αναλαμβάνει ορισμένους κινδύνους, εγγυάται τη σταθερότητα της 
προσφοράς του και μετά απο αυτή αρχίζει η τυχόν συνομολογούμενη 
αναπροσαρμογή.

β) Ορίζεται σαν αναθεωρητική περίοδος το εξάμηνο αντί του τρι
μήνου που είναι πολύ βραχεία περίοδος για να σταθμίζονται και να 
αποδίδονται τιμαριθμικές μεταβολές, όπως γίνεται και σε άλλες πε
ριπτώσεις που ισχύουν ανάλογες μεταβολές (π.χ. Λ.Τ.Α.).

γ) Ορίζεται η στάθμιση της μεταβολής στην αρχή της κάθε ανα
θεωρητικής περιόδου όπως γίνεται και για την ΛΤΛ και όλους τους 
τιμαριθμικούς δείκτες ( και όχ στο μέσο της, όπως προβλεπόταν από 
τις παλιές διατάξει;).

ό) Λιευρύνεται η διάταξη του Ν. ΗΗ9/79 που πρόβλεπε το σταμά- 
τημα της αναθεώρησης στην τελευταία χρονική περίοδο, που χωρίς 
υπαιτιότητα του κυρίουτουίέργου ή των οργάνων του, έπρεπε να εκτε- 
λεσθούν οι εργασίες και ευθυγραμμίζεται η σχετική ρύθμιση προς τον 
εισαγόμενο με το Σχέδιο Νόμου θεσμό του χρονοδιαγράμματος. 
Κτσι γτα κάθε χρονκή περίοδο είναι προσδιορισμένος ένας όγκος ερ

γασιών και γι' αυτόν τον όγκο εργασιών οφείλεται αναθεώρηση. Λν 
ο εργολάβος εκτελέσει με πρωτοβουλία του (και γιατί ταιριάζει στην 
οργάνωσή του) μικρότερο όγκο εργασιών απ' τον προβλεπόμενο, θα 
του καταβληθεί για τις μετατιθέμενες εργασίες η αναθεώρηση του 
χρόνου κατά τον οποίο έπρεπε να τις εχ-ελέσει (παρ. 2 και .1 του άρ
θρου ΙΟ). Λν τις εκτελέσει νωρίτερα θα πάρει την αναθεώρηση του 
χρόνου που κατασκευάστηκαν οι εργασίες.

ε) 11 σταθερά σ (μη αναθεωρούμενο ποσοστό της αξίας) δεν κανο
νίζεται Ίδια για όλα τα είδη εργασιών τ. άσχετα από τη διάρκεια της 
σύμβασης. Ηα κανονιστούν με Π. Λ/τα τα ποσοστά που εφαρμόζον
ται στις διάφορες περιπτώσεις μέσα στα πλαίσια του 0,10 και Ο,.ΊΟ 
που ορίζει η νόμος.

στ) Μ ωφϊ-,εια που αποκερδαινει ο εργολάβος από τη λήψη προκα
ταβολής δεν επηρεάζει πλέον την αναθεώρηση (όπως ισχύ·: με τις πα
λιές διατάξεις) γιαπί η προκαταβολή χαύιερών'·._. απ’ το νόμο έν
τοκη.

ζ) Τα ποσά της αναθεώρησης πληρώνονται με πιστοποιήσεις και 
δεν είναι ανάγκη να περιλαμβάνονται σι Συγκριτικούς Πίνακες και 
να εγκρίνοντα: οι Σ.Π. αυτοί πριν γίνει η πληρωμή, όπως εφάρμοζε 
μέχρι σήμερα η Διοικητική πρακτική (παρ. 9).

η) Ορίζεται ρητά ότι ο μηχανισμός της αναθεώρησης καλύπτει τις 
μεταβολές των τιμών και έτσι δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις δημο
σίων έργων καμιά άλλη διάταξη του Α.Κ. για λόγους που αναφέρον- 
ται σε τιμές (παρ. 10). Αυτό βέβαια Buy ισχύει για άλλους λόγους 
εκτός από την μεταβολή των τιμών.

Άρθρο I I.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις για την παραλαβή. Επι- 
σημαίνεται η συμμετοχή στις επιτροπές παραλαβής εκπροσώπων των 
φορέων που θα χρησιμοποιήσουν το έργο. Επίσης προβλέπεται διοι
κητική παράδοση αν το έργο ή τμήματά του δοθούν σε χρήση πριν 
απ’ τη διενέργεια της παραλαβής.

Άρθρο 12.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις για την ένσταση και την 
αίτηση θεραπείας και τροποποιείται το δίκαιο που ισχύει και σήμεοα.

Σαν σημαντική διαφορά επισημαίνεται (παραγ. 9) η διαφορο
ποίηση για την έκδοση εκπρόθεσμης απόφασης του Τπουογού σε αί
τηση θεραπείας. Η απόφαση αυτή με τις νέες διατάξεις.

α) συγχωρείται μόνο αν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή ίή 
υπάρχει ακόμα προθεσμία για την άσκησή της) ενώ με τις παλιές 
διατάξεις μπορούσε να εκδοθεί κι αν δεν είχε καθόλου ασκηθεί προ
σφυγή και

β) Εκτελείται μόνο αν καταργ-ηθεί η δίκη, ενώ με τις παλιές δια
τάξεις, η δίκη μπορούσε να συνεχισθεί και απλά θα κατίσχυε τελικά η 
δικαστική απόφαση.

Επισημαίνεται επίση η παράγραφος I που επιτρέπει την άσκηση 
ελέγχου νομιμότητας αυτεπάγ-γελτα από τον Γπηυργό για τις πράξεις 
τόσο των Νομαρχών όσο και των οργανικών μονάδων διανομαρχια- 
κού επιπέδου, έστω και αν οι πράξεις αυτές αναφέρονται στην εκτέ
λεση συμβάσεων, όπως συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση. Η εισα
γωγή αυτού του ελέγ'χου νομιμότήτας κρίθηκε απαραίτητη μέσα στο 
ευρύ πλαίσιο αποκέντρωσης που έχει γίνει στην εκτέλεση των έργ'ων 
και αυτός ο έλεγχος είναι ακριβώς ο ίδιος που ισχύει κσ.ι για τις άλ
λες πράξεις του Νομάρχη, τις πράξεις δηλαδή που δεν σχετίζονται με 
εκτέλεση συμβάσεων. Νομίζουμε πως πρέπει να προσθέσουμε ότι με 
την τυχόν ακύρωση για λόγους νομιμότητας μιας πράξης του απο
κεντρωμένου οργάνου αποτρέπονται και οι αστικές συνέπειες που 
σχετίζονται με τη σύμβαση. Τυχόν καταστάσεις, που έχουν ήδη δη- 
μιουργ-ηθεί μέχρι την ακύρωση θα αντιμετωπισθούν με τη διαδικασία 
για. την επίλυση των διαφορών.

Άρθρο Π.

Το άρθρο χυτό περιέχει τις διατάξεις γπα τη δικαστική επίλυση 
των διαφορών.

Διατηρεί την εφετειακή διαδικασία με τη διαφορά ότι εισάγει και 
την δυνατότητα άσκησης αναίρεσης από υποιονδήποτε των διαδίχων. 
Η εισαγωγή της δυνατότητας .για άσκηση αναίρεσης κρίθηκε σκό
πιμη για να μη μείνουν τελείως ανέλεγκτες οι αποφάσεις των Εφε- 
τείων αλλά η εισαγωγή αυτή της αναίρεσης συνδυάζεται κατά τρόπο 
αναπόσπαστο με το να είναι εκτελεστές οι τελεσίδικες αποφάσεις, ό
πως συμβαίνει σε όλους τους άλλους εκτός απ’ το Δημόσιο διαδίκους.

Άρθρο Μ.

Το άσθρο αυτό διατηρεί τη δυνατότητα γτα συνομολύγηση διαιτη
σίας στις συμβάσεις δημοσίων έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
(άρθρα IS — 17)

Το τρίτο κεφάλαιο συγκεντρώνει τις διατάξεις τις σχετικές με τις 
επιχειρήσεις που μπορούν να αναλαβαίνουν την κατασκευή των δη
μοσίων έργων (συμμετέχοντας στους σχετικούς διαγωνιομούς ή και 
με απευθείας κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων, όπου χυτό επιτρέ
πεται) και προβλέπει την τήρηση δύο μητρώων, του Μητρώου Εργο
ληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για την παρακολούθηση της) τεχνι
κής και οικονομικής ικανότητας των επιχειρήσεων και του Μητρώου 
Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) γτα την παρακολούθηση της κα
τασκευαστικής εμπειρίας των προσώπων που στελεχώνουν τις επι
χειρήσεις αυτές.

Το κεφάλαιο αυτό του Νόμου, έχοντας αυτό το περιέχομενο σε 
γενικές γραμμές, καταργεί το σύστημα του «πτυχίου εργολήπτη 
Δ.Ε.» και θέτει σε ορθολογιστική και σύγρχρονη βάση την λειτουργία 
του τομέα. ■ ■ ;.........
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Άμερα γχ* ύπαρξη ^λη^τϋ^ επιχείρησης μέχρι Δ’ 
TC «».αΙτ« » «ρ» το αντίστοιχο «τομικο ίργοληπτ^ο ««- 
δηλαδή η μια ιδιότητα ταυτίζεται με την αλκη. Για την Ε τάξη 
ιτείτα, Ανώνυμη Ετ«Ρ*ί* **ι να συμμετέχουν στο Λιοιχητιχο 
^μίνχ,λιΤτμ. γενικά*®1 tva ηλεκτρομηχανολογικό πτυχίο Δ’
γ
·1έ« α*ό α^τίς ΐυς ουοιαστεκέφ τυπικές προϋποθέσεις ο, στρεβλώ- 
; είναι αναπόφευκτες. Εμπορία πτυχίων, εργοληπτικές επιχεφη- 
; που αναλαμβάνουν αλλά δεν εκτελούν έργα και το αντίστροφο, 
μάρννση του κόστους των έργων κ-λ.π. είναι μερικές απ' τις συνέ- 
ις. Η χαπόσταση αυτή οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα οτμ το 
’ιστούς των σημερινών πτυχίων μόνο τυπιχά φαίνεται να εξααφα- 
ιι τις προϋποθέσεις για να ανταποχριθεί ο ανάδοχος στις υποχρεώ- 
; του, δηλαδή στην έγκαιρη χαι ποιστιχά ικανοποιητική εχτέλεση 

έργου.
Μια ορθολογική ανάλυση των προϋποθέσεων, που πρέπει να εχ- 
,ρώνιι μια εργοληπτική Επιχείρηση κατασκευών Δημ. Έργων, 
,γεί αναγχασττχό στις ουσιαστικές συνιστώσες που πρέπει να συ- 
άσχουν, ώστε αυτή να μπορεί να χατααχευάσει ιχανοποιητιχά ένα 
ο.
)ι συνιστώσες αυτές, όπως προαναφέρθηχε, είναι:

<) Μ τεχνιχή ιδιότητα χαι β) η τεχνιχή ιχανότητα χαι οικονομιχή 
ρχεια.
I τεχνιχή ιδιότητα ξεκινάει από την απόχτηση σχετικού τίτλου 
ιυδών (Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού χλπ.) χαι ανα- 
σσιται με απόχτηση εμπειρίας σε κατασκευές.
Γην τεχνική ικανότητα συνθέτουν:
ι) Η εμπειρία των βασικών στελεχών, υπεύθυνων για τα έργα 
- αναλαμβάνει η επιχείρηση όπως η εμπειρία αυτή προκύπτει από 
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών.
V *1 οργάνωση και η στελέχωση της επιχείρησης με επιστημονι- 
τεχνικύ χαι εργατουπαλληλικό δυναμικό όπεος προκύπτει από 

σήμα πρόσφατα στοιχεία. '
:’) η εμπειρία της με βάση τα έργα του εξετέλεσε με ικανοποιητικό 
πο η ίδια, ή τα στελέχη της και σε περίπτωση νεοσύστάσης με 

ση την εμπειρία των βασικών στελεχών της. 
ή τα τεχνικά μέσα (μηχανικός και τεχνικός εξοπλισμός) που δια- 
ει ή αποδεδειγμένα στο παρελθόν έχει με επιτυχία διαχεφισθεί 
σω υπεργολάβων χλπ.)
.) πιστοληπτιχή και οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης ό- 
; προκύτττει από επίσημα στοιχεία. Από την σχετική με το θέμα 
ό πρακτική ξένων χωρών, κυρίως Ευρωπαϊκών, νομίζουμε ότι 
πει να προσθέσουμε τις εξής πληροφορίες:
ε. ότι καμιά από τις χώρες αυτές δεν έχει θεσμό ανάλογο με το 
υχίο εργολήπτη Δ.Ε.»
λ ότι οι περισσότερες χώρες αρκούνται στον έλεγχο της ικανότη- 
χαι φερεγγυστητας των επιχειρήσεων κατά την ώρα του διαγωνι- 

)ύ για το κάθε συγκεκριμένο έργο (όπως περίπου γίνεται και σε 
; για τους διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών) και 
λ ότι δύο Ευρωπαϊκές χώρες (η Ιταλία και το Βέλγιο) έχουν θε- 
<ύς ανάλογους με αυτούς που εισάγει το νομοσχέδιο.

Αρθρο I 5.

Γο άρθρο I δ περιέχει τις γενικές δ.χτάξεις του νέου θεσμού και 
ιερώνει την αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων γτα 
τήρηση των Μητρώων και για την άσκηση ιδιαίτερου ελέγχου 

ν τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εκτελούν τις συμβάσεις των 
οσίων έργων για την γενικότερη προστασία από βλάβες στο περι- 
■λον, τα κοινόχρηστα πράγματα χλπ. (παρ. S).

Άρθρο Ιό.

I ο άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις για την τήρηση του Μη- 
ου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
)ι διατάξεις αυτές:
ι) προσδιορίζουν κριτήρια με τα οποία γίνεται η ένταξη των επι- 
τήσεων (παρ. I) και τα οποία ισχύουν χαι για χάθε αναθεώρηση 
ραγ. 2).

j) opisouv ότι η έγκριση που γίνεται για την συγκεκριμένη επιχεί- 
:η ισχύει για μια τριετία μετά την οποία γίνεται υποχρεωτικά ανα- 
/?Τί3Τϊ· Εκτακτη αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με αίτηση της 
χείρησης (προφανώς για επέκταση της εγγραφής της και σε άλλες

κατηγορίες έργων ή για ανύψωση της τάξης της) ή οίκοθεν απ’ την 
υπηρεσία όταν συντρέχουν λόγοι που προσδιορίζονται με απόφαση 
του-Υπουργού (παραγ. 2)

γ) προβλέπουν σαν κύριο στοιχείο για την εγγραφή, ανανέωσε,, 
ανακατάταξη χλπ. τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για κάθε έργο 

» (παραγ. 3 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του επομένου άρθρου).
δ) καθορίζουν τις γενικές αρχές για την σύνθεση της επιτροπής 

που θα είναι αρμόδια και υπεύθυνη για τις εγγραφές στο μητρώο (πα- 
ραγ. I).

ε) προσδιορίζουν τις κατηγορίες των έργων όπως αυτές ισχύουν 
και σήμερα (οδοποιία, υδραυλικά, οικοδομικά, λιμενικά, ηλεκτρομη- 
χανολογιχά) αλλά και παρέχουν την δυνατότητα να μεταβληθούν με 
Γ1. Δ'τα οι κατηγορίες αυτές ανάλογα με τυχόν τεχνικοοικονομεκές 
μεταβολές στις κατασκευαστικές συνθήκες της χώρας (παραγ. 5).

στ) ορίζουν ότι σε κάθε κατηγορία θ α υπάρχουν επτά τάξεις (αντί 
των πέντε που ισχύουν σήμερα) και ότι τα διάφορα όρια (ανώτατο 
και κατώτερο) στον προϋπολογισμό των έργων που μπορεί να ανα- 
λάβει κάθε τάξη, ορίζονται όπως ισχύει και σήμερα, με απόφαση. Για 
τα όρια αυτά πρέπει να επισημανθεί ότι ανώτατο όριο θα υπάρχει και 
για την τελευταία τάξη, κατ’ αντίθεση από ότι ισχύει σήμερα, ότι τα 
έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού θα αναλαβαίνονται υποχρεωτικά 
από κοινοπραξίες και ότι γενικότερα οι κοινοπραξίες μεταξύ περισσο
τέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων θα επιτρέπει σ’ αυτές να αναλα
βαίνουν έργο μεγαλύτερου προϋπολογισμού, αντίθετα απ’ ότι ισχύει 
σήμερα (παραγ. 5).

ζ) προβλέπουν τη δυνατότητα μητρώου υποκατηγοριών έργων 
και ειδικών νομαρχιακών μητρώων για τους εμπειροτέχνες και τους 
πτυχιούχους εργοδηγούς (παραγ. 6 σε συνδυάσμό με την παρ. I)

η) διαμορφώνουν σε άλλες βάσεις από ότι ισχύει σήμερα τις δια
τάξεις για τον περιορισμό του συνόλου των έργων που μπορεί να 
εκτελεί συγχρόνως η ίδια επιχείρηση με κύριες μεταβολές ότι λαβαί- 
νεται υπόψη το μέρος των συμβάσεων που έχει ανεκτέλεστο κάθε φο
ρά η συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι το σύστημα επεκτείνεται και 
στην ανώτατη τάξη (παραγ. 7).

Τέλος η παραγ. 8 περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για να είναι δυνατή 
η σύνδεση των επιχειρήσεων των χαμηλότερων (για τα μικρά έργα) 
τάξεων του ΜΕΕΠ προς του τεχνικούς του Μ ΕΚ με ιδιοκτησιακή 
σχέση (αποκλειστική συμμετοχή τεχνικών Μ ΕΚ για τις ατομικές επι
χειρήσεις και υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής για τις προσωπικές 
Εταιρείες και τις Ε.Ι1.Ε.) και η παραγ. 9 του άρθρου περιλαμβάνει 
μεταβατικές ρυθμίσεις που λόγω της ιδιομορφίας του θέματος κρί- 
θηκε σκόπιμο να περιληφθούν στο ίδιο το άρθρο. Κατά την μεταβατι
κή αυτή περίοδο οι μέχρι σήμερα εργολήπτες Δ.Ε. Α — Δ τάξης κα
τατάσσονται αυτοδίκαια στις τέσσερες αντίστοιχες πρώτες τάξεις του 
ΜΕΕΠ και οι Ανώνυμες Εταιρείες Ε' τάξης κατατάσσονται επίσης 
αυτοδίκαια στην ανώτατη τάξη (την έβδομη) του ΜΕΕΠ. Ειδικά οι 
εργολήπτες Δ’ τάξης με σύντομη διαδικασία μπορεί να καταργούν 
(πάντα για την ίδια μεταβατική περίοδο) στις πέμπτη ή έκτη τάξεις 
του ΜΕΕΠ με τα κριτήρια του νέου Νόμου. Αυτή η κατάταξη αποτε
λεί προσωρινή ένταξη στο ΜΕΕΠ. Μετά την οργάνωση του μηχανι
σμού του ΜΕΕΠ, η οποιαδήποτε επιχείρηση θα μπορεί αν θέλει να 
κριθεί κανονικά κατά το μεταβατικό στάδιο.

Σχετική με τη μεταβατική διάταξη της παραγ. 9 είναι και η πα
ραγ. 10 που εξασφαλίζει για την μεταβατική περίοδο της αυτόματης 
κατάταξης, την ασφαλιστική κάλυψη των μέχρι σήμερα εν ενεργεία 
εργοληπτών Δ.Ε. στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ και ΤΠΕΔΕ, μέχρις ότου 
ρυθμισθεί το θέμα γενικότερα, αφού πλέον δεν θα εκδίδονται νέα ερ
γοληπτικά πτυχία.

Άρθρο 17.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις για το Μητρώο Εμπει
ρίας Κατασκευαστή (ΜΕΚ) που στοχεύει στη διαρκή συγκέντρωση 
στοιχείων και εκτίμησης της κατασκευαστικής Εμπειρίας που με την 
πάροδο του χρόνου αποκτούν στην παραγωγή των έργων οι διάφοροι 
τεχνικοί που στελεχώνουν εις εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Οπως είναι επόμενο στο Μητρώο αυτό γράφονται ulovq τυσικά 
πρόσωπα και η εγγραφή, εξέλιξη κλπ. γίνεται με ανάλογες διαδικα
σίες όπως του ΜΕΕΙΙ.
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Οι τάξεις εμπειρίας ορίζονται εδώ σε τέσσερες χαι οι μέχρι σήμερα 
ιργυλήπτες Λ.Ε. κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες τάξεις 
-.<>1 Μ ΕΚ.

Κ Ε Φ \ \ A I Ο Λ- 
(άρθρα ΙΗ — 2(>)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει διάφορες συμπληρωματικές ορ- 
γανευτιχές χλπ. ρυθμίσεις, όπως αναφέρεται πιο χάτω.

Άρθρο I Η.

I Ιεριλαμβάνει τις συμπληρωματιχές εξουσιοδοτήσεις για την 
εφαρμογή του νόμου (ίχδοση ΙΙρ. Λιαταγμάτων για τα σημαντικώ- 
τερα θέματα χαι αποφάσεων για αναλύσεις τιμών και πρότυπα συμ
βατικά τεύχη, όπως ισχύει και σήμερα) χαι προσδιορίζει (παρ. .1) ότι 
τα εκτελεστικά Λ τα του νόμου μπορεί να ορίζουν ότι εφαρμόζονται 
και στις καταρτισμένες κατά την έκδοσή της συμβάσεις, ως προς τις 
διαδικαστικές και λοιπές διατάξεις τους εκτός δηλαδή απ’ την οικο
νομική δομή των συμβάσεων.

Το τελευταίο αυτό κρίθηκε σκόπιμο για να μην έχουμε την ταυτό
χρονη ισχύ πολλών Λ των, όπως συνέβαινε στο παρελθόν που για τις 
συμβάσεις που εξακολουθούσε η εκτέλεσή τους, δεν μπορούσε να τρο
ποποιηθεί ούτε π.χ. ο αριθμός των μελών της επιτροπής παραλαβής.

Άρθρο 19.

1'το ^σθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες 
των άλλων φορέων κατασκευής έργων εκτός από τις υπηρεσίες αρμο
διότητας του Υπουργείου Λημοσίων Έργων, προσδιορίζεται η ά
σκηση του ελέγχου από το Υπουργείο Λημοσίων Έργων, με ιδιαίτε
ρες ρυθμίσεις για τα έργα των φορέων που δεν διαθέτουν δική τους 
τεχνική υπηρεσία (και συνεπώς θα αναθέτουν για τα μεμονωμένα 
έργα τους τη διεύθυνση-επίβλεψη σε ιδιώτες) και ειδικώτερα προβλέ- 
πεται κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων φορέων (παραγ. .1) 
με την πρόβλεψη προσαρμογών των ρυθμίσεων των εκτελεστικών 
II.Λ των αλλά και των διαδικαστικής μορφής ρυθμίσεων του ίδιου 
του νόμου.

Άρθρο -Π.

Ί ο άρθρο αυτό περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που στοχεύουν στην 
κινητοποίηση λαϊκής συμμετοχής για την εκτέλεση έργων και τη δυ
νατότητα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εκτέ
λεση έργων κλπ.

Ιδιαίτερα προβλέπεται η δυνατότητα κρατικής επιχορήγησης ή δα
νεισμού ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης του έργου, όταν αναλαμ
βάνουν να το κατασκευάσουν εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης ή συνε
ταιρισμοί (παρ. I περίπτ. α) και επί πλέον η δυνατότητα συμμετοχής 
του δημόσιου τομέα σε Κταιρείες μικτής οικονομίας (παράγ. I πε- 
ρίπτ. β·).

Σι κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα σταθμίζονται οι συνθήκες και 
θα καθορίζονται (με απόφαση των Υπουργών Κθνικής Οικονομίας 
και Λημοσίων Έ.ργων) η μορφή χαι οι λοιποί όροι σύνθεσης κεφα
λαίου, λειτουργίας, χλπ. των εταιρειών αυτεύν (παράγρ. 2) και στη 
συνέχεια, με σύμβαση που θα συνάπτεται μ’ αυτές (παράγ. ’Λ) θα κα
θορίζεται το ιδιαίτερο περιεχόμενο των υποχρεώσεείυν τους σχετικά 
με τα έργα που θα εκτελέσουν χλπ. Σε κάθε περίπτευση προβλέπεται 
δημοσιότητα με δημοσίευση στην Κφημερίδα της Κυβερνήαεως τόσο 
των αποφάσεων της παραγ. 2 όσο και περίληψης των συμβάσεων της 
παραγ. .Ί.

I έλος το άρθρο προβλέπει την εγγραφή των σχετικών πιστεΰαεευν 
από μέρους του Λημοσίου (παράγ. I) την εφαρμογή των λοιπών ανα
πτυξιακών νόμων και στις Κταιρείες αυτές για τις άλλες δραστηριό- 
τητές τους που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα έργων που ριΛ- 
μίζει το άρθρο αυτό (παράγ. .Ί) και την παροχή δυνατότητας να μπο
ρεί να γίνει δεκτή η εκτέλεση ενός δημόσιου έργου από ενδιαφερό
μενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρεται να καταβάλει τη 
σχετική δαπάνη (παράγ. (ι).

Το άρθρο αυτό περιέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονι
σμών και προδιαγραφών του τρόπου κατασκευής των έργων και των 
ιδιοτήτων κλπ. των υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα. Οι Κα
νονισμοί και οι προδιαγραφές αυτές θα αναφέρονται και στα δημόσια 
και στα ιδιωτικά έργα και αε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα μπο
ρεί να ορίζεται ποιες διατάξεις είναι υποχρεωτικές ή απλά ελάχιστα 
όρια κλπ.

Το άρθρο στη συνέχεια ρυθμίζει τα θέματα ελέγχου γτα την τήρηση 
και τέλος προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών ποινών 
άσχετα από τις άλλες συνέπειες (ποινικές ή αστικές) από την παρά
βαση.

Άρθρο 22.

Το άρθρο αυτό ρυθμίζει ένα σπουδαιότατο πρόβλημα που μέχρι 
σήμερα δεν έχει βρει ουσιαστική λύση. Στις καθαρά επιτελικές αρμο
διότητες του Υπουργείου Λημοσίων Έργων περιλαμβάνεται και η 
επιθεώρηση, δηλαδή το σύνολο των μηχανισμών που θα μπορεί να 
συγκεντρώνει διαρκούς στοιχεία και πληροφορίες για την πορεία των 
έργων, για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που 
ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και γα τα ανώμαλα ση
μεία που είναι ενδεχόμενο να παρουσιάζονται, έτσι ώστε οι αρμόδιες 
υπηρεσίες να πληροφορούνται έγκαιρα και μπορούν να παίρνουν τα 
κατάλληλα μέτρα.

Στο απώτερο παρελθόν, πριν απ’ την εφαρμογή των διατάξεων 
για αποκέντρωση, μέσα στο τότε οργανωτικό σχήμα του Υπουργείου 
Λημοσίων Έργων υπήρχαν οι (επιθεωρητές Λ.Ε. αλλά αυτοί αποτε
λούσαν πραγματική ιεραρχική μονάδα στην καθεμιά απ’ τις οποίες 
υπαγόταν I — (ι Νομομηχανικοί. Έτσι στην πραγματικότητα, αυτοί 
οι “Επιθεωρητές Λ.Η.» ασκούσαν πιο πολύ ιεραρχ.κά καθήκοντα, και 
καθήκοντα διοίκησης έργων παρά το έργο της επιθεώρησης όπως πε- 
ριγράφεται πιο πάνω.

II προσπάθεια γα την κάλυψη του κενού άρχισε με το Ν.
I 1)1') Ι')(ι.Ί που δημιούργησε για πρώτη φορά στην κεντρική υπηρε
σία του Υπουργείου Λημοσίων Έ.ργων «Υπηρεσία Γενικής Επιθεώρη
σης Λ.Ε.» που από τότε υπάρχει μέχρι σήμερα με μόνη τη διαφορά 
ότι με τον Οργανισμό του 1977 (Π.Λ. 91 Π'1077) χωρίστηκε σε δύο 
«Γενικές Επιθεωρήσεις Εργων», Βορ. Ελλάδας η μια και Νοτίου η 
(άλλη (άρθρο 7(> II.Λ. 9 10 1977).

Το έργο των μονάδων αυτών δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν επιτυχη
μένο. Τα αίτια της αποτυχίας έγιναν αντικείμενο ειδικής μελέτης και 
αντιμετωπίσθηκαν μέσα στην όλη προβληματική που οδήγησε στις 
συγκεκριμένες λύσεις που περιλαμβάνουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 
του άρθρου 22, όπως μελετήθηκαν και τα πρότυπα «επιθεωρήσεων» 
άλλουν υπηρεσιών, των Τραπεζών κλπ.

Τα κύρια προβλήματα εστιάζονται στο τι είδους προσωπικό θα 
χρησιμοποιηθεί για μια επιτυχή επιθεώρηση και ποιές θάναι οι λύσευ; 
ώστε να υπάρχει καλοπροαίρετη αποδοχή των ελέγχων από τις υπη
ρεσίες που θα δέχονται τον έλεγχο των έργων τους. Ο τρόπος και η 
μέθοδος τευν επιθεωρήσεων είναι δευτιρεύουαες ρυθμίσεις. Σχετικά 
με τα κύρια αυτά προβλήματα αποκλείσθηκε η δημιουργία ιδιαίτερου 
κλάδου προσωπικού που θα γινόταν η πλήρωση των θέσεών του μόνο 
με μετάταξη γατί αυτή η λύση αποτελεί την τελειωτική γα όλο τον 
υπόλοιπο υπαλληλικό βίο διάθεση των υπαλλήλων στο έργο αυτό με 
αποξένωση από την ενεργό διοίκηση έργευν και με την ανάπτυξη του 
αισθήματος »εγώ πάντα ελέγχω και οι άλλοι πάντα ελέγχονται». 
Αποκλείσθηκε επίσης και η λύση να τοποθετούνται οι υπάλληλοι στην 
οργανικήυαυτή μονάδα γα αόριστο απλώς χρόνο γατί αυτό θα συνέ
βαλε στην δημιουργία ακριβευς του αντίθετου ψυχολογικού κλίματος 
(αύριο μπορεί να είμαι εγώ ελεγχόμενος) και έτσι θα καλλιεργούσε 
την υποτονικότητα στις ενέργειες όπευς μέχρι σήμερα.

Έτσι προκρίθηκε η σύσταση ενός ειδικού Σώματος Επιθεωρητιϋν 
που θα λειτουργεί με τις εξής βασικές αρχές που προβλέπουν οι δια
τάξεις του άρθρου αυτού:

α) στο Σώμα θα τοποθετούνται με πενταετή θητεία υπάλληλοι ό
λων τευν φορέευν του Λημοσίου τομέα ή Μηχανικοί αξιωματικοί. 
Ανανέωση της θητείας δεν αποκλείεται. Πρόιυρη λήξη της θητείας θα 
είναι δυνατή μόνο γα σπουδαίο λόγο ύστερα από αιτιολογημένη 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
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β) στο Σώμα 03 τοποθετούνται μέχρι 77 επιθεωρητές, 
γ) το Σώμα θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό χαι θα επο

πτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο από τον Γεν. Γραμματέα χαι δύο 
από τα Μέλη του Σώματος. 'Κτσι θα ασκούνται καθήκοντα προϊστα
μένου στους υπαλλήλους του Σώματος.

δ) αυτοί που τοποθετούνται στο Σώμα θα είναι οι μόνοι που θα δι
καιούνται να χρησιμοποιούν τον τίτλο « Επιθεωρητής ΔΈ.», (ενώ σή
μερα τον χρησιμοποιούν αυθαίρετα οι εκατοντάδες των τεχνικών 
υπαλλήλων με ‘Jo βαθμό όλων των υπηρεσιών), θα δικαιούνται να κι
νούνται σε όλη τη χώρα χωρίς περιορισμό ημερών εκτός έδρας, και 
θα επιθεωρούν τα έργα όλων των φορέευν του Δημόσιου τομέα.

Άρθρο 2.’).

Το άρθρο αυτό περιέχει μερικές οργανωτικές ρυθμίσεις σχετικές με 
την εκτέλεση των έργων.

Λυτές οι ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:
α. Με το Ν. 679 77 προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης ειδικών 

υπηρεσιών για την εκτέλεση σημαντικών έργων. Με την προτεινό- 
μενη τροποποίηση (παράγ. I του άρθρου) μπορεί η ειδική υπηρεσία 
να συσταθεϊ από το στάδιο της μελέτης ακόμα και να της ανατεθούν 
και καθήκοντα Προϊστάμενης Αρχής, ώστε να καταστεί οργανική μο
νάδα υπεύθυνη για το σύνολο του έργου ή ομάδας έργων.

β. Η παραγρ. 2 επεκτείνει και στα νομαρχιακού επιπέδου έργα τη 
δυνατότητα που προβλέπει ο Ν'. (>79.77 για τη σύσταση κλιμακίων 
της υπηρεσίας επί τόπου των έργων.

γ. Η παράγ. .1 προβλέπει τη δυνατότητα απόσπασης στο Υπουρ
γείο Δημοσίων Έργων υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δημόσιου 
τομέα για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων περιπτώσεων και για το 
να μπορεί να χρησμοποιείται η πείρα όλων των φορέων του Δημό
σιου τομέα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

δ. Η παράγραφος I προβλέπει να μπορεί από τις πιστεύαεις των 
έργων να αναλαμβάνονται δαπάνες στέγασης όχι μόνο της επί τόπου 
υπηρεσίας αλλά και του προσωπικού της. Η ανάγκη αυτή θα καλύ
πτεται είτε με προσωρινές εγκαταστάσεις ή με μισθιόσεις.

ε. Η παράγραφος 5 ορίζει ότι η υπηρεσία επίβλεψης θα λειτουργεί 
σε βάρδιες όταν το έργο εκτελείται σε ώρες εκτός του ωραρίου των 
δημοσίων υπηρεσιών και προβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων 
που ισχύουν αν αυτή ή κατά βάρδιες εργασία γίνεται σε νυκτερινές ώ
ρες ή σε εξαιρέσιμες μέρες.

στ. Η παράγ. (> διευκολύνει τη σύνδεση των στελεχών παραγωγής 
με τα (εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι τα 
ΑΕΙ και ΤΚΙ θα μπορούν να αναθέσουν τη διδασκαλία θεμάτων που 
σχετίζονται με την τεχνική της κατασκευής των έργων σε υπαλλή
λου ς που έχουν αποκτήσει τεράστια πείρα σ' αυτά, έστω και αν δεν έ
χουν διδακτορικό δίπλωμα.

Άρθρο 2 I.

Το άρθρο αυτό προβλέπει την ίδρυση Ινστιτούτου για τη διερεύ- 
νηση και μελέτη όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την κα
τασκευή (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) ώστε να είναι δυνατή η 
λήψη μέτρων για αύξηση της παραγωγικότητας.

Άρθρο 27.

Το άρθρο αυτό συγκεντρώνει μερικές ρυθμίσεις, συμπληρωματικές 
προς τις άλλες ισχύουσες διατάξεις, για τις οδούς, τα μηχανήματα έρ
γων κλπ. και συγκεκριμένα:

α. To I Ι.Δ. του I 929 ·περί κωδικοποιήστε»*; των περί κατασκευής 
και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων» όπως ισχύει, προβλέπει 
την «αστυνόμευση» όλων των οδών απ’ τα όργανα του Υπουργείου 
Δημοσίων Εργων. Η «αστυνόμευση» σΰγκειται στη Οιαπίστωση 
βλαβών από τρίτους, βεβαίωση της σχετικής δαπάνης και διαβίβαση 
του σχετικού πρωτοκόλλου στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινι
κής δίωξης. Η διάταξη της παραγράφου I του άρθρου ορίζει cm στις 
διατάξεις αυτές εμπίπτουν και οι τομές ή άλλες βλάβες που γίνονται 
έστω και με εντολή άλλου φορέα. Λυτό εφαρμόζεται για όλο το εθνι
κό και επαρχιακό δίκτυο και για τα τμήματά του που περνούν μέσα 

"από πόλεις ή οικισμούς όπως για τις οδούς αρμοδιότητας του Ε- 
ΤΜΟΛ (λεωφορειακές γραμμές κλπ.) Στις άλλες περιπτώσεις αρμό

δια για τα θέματα είναι η δημοτική ή κοινοτική αρχή. Με τη διάταξη 
(σε συνδυασμό και με την παράγ. 7 του άρθρου I Γ> του νόμου για ιπι- 
βολ.ή προστίμων) επιδιώκεται να τεθεί τέρμα στην ασυδοσία των 
σκαμμάτων που μένουν για αόριστο χρόνο κλπ.

β. Στις παραγ. 2 και .1 ρυθμίζονται μερικά λεπτομερειακά θέματα 
για το χαρακτηρισμό ή επαναχαρακτηριομό τμημάτων οδών που έ
χουν ενταχθεί σε κόμβους ή έχουν γίνει παραλλαγές, ή ενώ ήταν π.χ. 
επαρχιακές έχουν ενταχθεί σε κόμβους εθνικών οδών κλπ.

γ. Η παράγραφος I επλύει ένα κατ' ουσίαν ερμηνευτικό πρό
βλημα που έχει ανακύψει μετά το διαχωρισμό του Υπουργείου Χωρο
ταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος απ' το Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων και ορίζει ρητά και αναδρομικά ότι, όταν επισπεύδει το Δη- 

* μόσιο τη διάνοιξη ή διαπλάτυνση δρόμου μέσα σε εγκεκριμένα σχέ
δια, αρμόδιες για τις σχετικές διαδικασίες είναι οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων και όχι το Υπουργείο Χωροταξίας Οι
κισμού και ΙΙιριβάλλοντος.

δ. H παράγ. 7 συμπληρώνει τις διατάξεις για την απογραφή xat 
διαρκή κατά το δυνατόν ενημέρωση για τα υπάρχοντα μηχανήματα 
έργων.

Σχετικά με το θέμα αυτό η απογραφή γίνεται σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. απ' τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για όσα 
έχουν το χαρακτήρα του «οχήματος». Η απογραφή αυτή όμως δεν 
είναι πλήρης γιατί δεν εντείνεται και στα άλλα μηχανήματα έργων 
που δεν είναι «οχήματα» ή στα μη κυκλοφορούνται σε δημόσιες 
οδούς και δεν καλύπτει επίσης την αχρήστευση του μηχανήματος από 
φθορά κλπ.

Έτσι με την εισαγόμενη διάταξη στοχεύεται να εισάγει ένα γενι
κότερο σύστημα απογραφής, στατιστικής μορφής, για να υπάρχουν 
στοιχεία που θα βοηθούν στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των έρ
γων και των μηχανημάτων τους ειδικώτερα.

ε. Η παραγ. (> τέλος ρυθμίζει ένα συμπληρωματικό θέμα που ανέ
κυψε απ’ την κατάργηση της Νομισματικής Επιτροπής, η οποία είχε 
σημαντικές αρμοδιότητες κατά τις περιόδους σεισμών (καθορισμός 
επιχορηγήσεων, όρων δανείων κλπ). Ot αρμοδιότητες αυτές δεν ανά
γονται μόνο στη νομισματική λειτουργία ώστε να ασκούνται απ' το 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και γι’ αυτό ορίζεται ότι οι αρ
μοδιότητες αυτές ασκούνται απ’ τους αρμόδιους Υπουργούς όπως και 
οι άλλες που εξαιρέθηκαν με το Νόμο Ι266Ή2.

Άρθρο 26.

Το άρθρο αυτό περιέχει σχετικές προς την εκτέλεση των έργων και 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις διατάξεις για το Ειδικό Ταμείο Μηχα
νημάτων Λιμενικών Έργων (ΕΤΜΛΕ), το Ταμείο Προνοίας Εργο
ληπτών Δ.Ε. (ΤΙΙΕΔΕ) και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΚ.Ο) xat 
συγκεκριμένα:

α. Η παράγ. I προβλέπει ότι το ΕΤΜΛΕ θα μπορεί να αποκτήσει 
και ορισμένα άλλα μηχανήματα πλην πλωτών, που δεν αφθονούν 
στην αγορά ή για δοκιμαστική εφαρμογή νέων μεθόδων κλπ. και ξε
καθαρίζει τη δυνατότητα διάθεσης των μηχανηχάτων του Ταμείου με 
μίσθωση ή άλλη σύμβαση έργου σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό 
για οποιαδήποτε σύμφωνα με το σκοπό τους χρήση, σε ιδιώτες ή δη
μόσιους φορείς πράγμα που γίνεται και σήμερα χωρίς ρητά, να προ- 
βλέπεται (π.χ. όι πλωτοί γερανοί του, αν δεν είναι απασχολημένοι, σε 
έργα χρησιμοποιούνται σε ναυπηγικές εργασίες κλπ.) Τέλος (παράγ. 
2) δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο να συμμετέχει σε Εταιρείες του 
άρθρου 20.

β. H παράγραφος 2 επιλύει ένα ερμηνευτικό πρόβλημα που έχει 
ανακύψει σχετικά με τον πόρο του Ταμείου ΙΙρονοίας Εργοληπτών 
Δ.Ε. (Γ. επί της αξίας των δημοσίων έργων).

Ο πόρος είχει νομοθετηθεί το 19 16 με το Ν.Δ. 77 19 16. (άρθρο I 
παράγ. 2). Στην πορεία του χρόνου ο πόρος είχε περιορισθεί με την 
καθιέρωση «απαλλαγούν από των υπέρ τρίτων κρατήσεων» με κυριό- 
τερη από αυτές τις απαλλαγές αυτή που ισχύει από το 19.72 για τα 
έργα δημοσίων επενδύσεων (αποφάσεις 17 17 72 και 2)tH7 I .7.7 των 
Υπουργούν Συντονισμού και Οικονομικών που ακυρώθηκαν με το 
Ν.Δ. 2977 197 Π.
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Με πρόσφατα νομοθετήματα (Ν. Ι27(> 82 άρθρο 21 και Ν.

138 ΙΚ.'ί άρθρο I 2) αντιχαταστάθηχε όλο το παλιό άρθρο I του Ν.Λ. 
7.7/ 19 11) για να καλύψει άλλα θέματα και μέοα σ’ αυτή την αντικα
τάσταση έχει περιληφθεί αυτούσια η διάταξη της παραγράφου 2 του 
άσθοου I. Λυτή ή σε πρόσφατα νομοθετήματα επανάληψη αυτούσιας 
της παλαιάς διάταξης με όλη τη γενική της διατύπωση (καμιά πιστο
ποίηση... δεν εγκρίνεται ούτε θεωρείται.... χωρίς καμιά εξαίρεση....) 
δημιούργησε ερμηνευτικό πρόβλημα για το αν αυτό σημαίνει και κα
τάργηση το>ν απαλλαγιον που είχαν θεσπισθεί μέχρι τότε. Λυτό το ερ
μηνευτικό πρόβλημα επιλύει η διαταξη της παραγ. .'I ορίζοντας ρητά 
ότι όλες οι απαλλαγές που ίσχυαν εξακολουθούν να ισχύουν και μετά 
τους Ν. I 27f> M2 και Ν. I ΜΗ I ΙΙ.'Ι.

γ. Η παράγραφος I ορίζει ότι τα τμήματα εδάφους που έχουν 
προβλεφθεί και έχουν αποκτηθεί πλάι απ' τις οδούς για την εγκατά
σταση πρατηρίων καυσίμων ή άλλων εξυπηρετικών της οδού χρή
σεων ανήκουν στην εκμετάλλευση του ΤΚΟ που έτσι θα μπορέσει να 
τα μεταβάλλει σε πραγματικά εξυπηρετικά της οδού στοιχεία, ενώ 
αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα (η τυχόν δηλαδή μίσθωσή τους από το 
Δημόσιο) δεν έχει αποδόσει τίποτα και

δ. Μ παράγ. 2 επιτρέπει στο ΤΚΟ να ιδρύει ή να συμμετέχει σε 
Εταιρείες μικτής οικονομίας γα να εκτελεσθούν σχετικά έργα, σύμ
φωνα με το άρθρο 20 του Νόμου.

Κ Κ Φ Λ Λ Λ ί ο κ;
(άρθρα 27 — 29)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μεταβατικές και τελικές διατάξεις 
για την εφαρμογή του νόμου.

ι’Λρθρο 27.

I Ιεριλαμβάνει τις μεταβατικές διατάξεις και διατάξεις γα την ου
σιαστική ισχύ του νόμου με τις ακόλουθες γενικές ριθμίσεις: 

α. οι διατάξεις γα την εκτέλεση των έργων (Κεφάλαιο Β') μπορεί 
να εφαρμοστούν μόνο στις συμβάσεις έργων που θα καταρτισθούν με
τά την έκδοση των σχετικών ΙΙ.Δ,'των και με ένα περιθώριο χρόνου 
γα την προσαρμογή των διακυρήξιων και γα την δημοσίευση στο 
τύπο των περιλήψεών του. Έτσι η ημερομηνία αυτή ορίζεται ότι θα 
προσδιοριστεί με τα Διατάγματα αυτά (παράγ. I).

β. Κξαίρεση από τα πιο πάνω προβλέπεται γα τις διατάξεις ανα
θεώρησης του άρθρου 10 και για τις διατάξεις περί τόκου της παραγ. 
Η του άρθρου 7). Λυτές μπορούν να εφαρμοστούν στις συμβάσεις που 
Θα καταρτισθούν ύστερα αστό μικρό διάστημα που θα χρειασθεϊ γα τη 
διόρθωση των διακηρύξεων (αλλαγή απλώίτου αριθμού της διάταξης 
που εφαρμόζεται στη σύμβαση και δημοσίευση) και έτσι η παράγ. 2 
ορίζει την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις συμβάσεις που κα
ταρτίζονται με δημοπρασίες μετά τρίμηνο. Κατά την ψήφιση του Νό
μου είναι σκόπιμο η ημερομηνία αυτή να προσδιοριστεί σε τακτή 
ημερομηνία π.χ. αρχή ενός μήνα.

γ ' Κατά την μεταβατική περίοδο που όριζα η παράγ. 9 του άρ
θρου I θ θα έχουμε ταυτόχρονη λειτουργία των παλιών εργοληπτών 
κατόχων εργοληπτικών πτυχίων Δ.Κ. (που αυτοδίκαια έχουν εν
ταχθεί στο ΜΚΚΙΙ) και των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί κανο
νικά στο ΜΚΚΙΙ όταν αυτό οργανωθεί και αρχίσει να λειτουργεί. 
Λυτό ορίζει η παράγ. Μ του άρθρου αυτού.

δ. Τέλος οι παράγ. I και προβλέπουν την ισχύ των παλιών δια
τάξεων (Διαταγμάτων) μέχρι την έκδοση των νέων Δ/των αυτού του 
Νόμου.

Άρθρο 2Η.

Λυτό περιλαμβάνει την καταργητική ρήτρα των παλιών διατά
ξεων με μια ενδεικτική απαρίθμηση των πιο σημαντικών από αυτές 
(παρ. I) και στην παράγ. 2 θεωρήθηκε σκόπιμο να γ'νει ρητή μνεία 
ορισμένων διατάξεων που αναφέρονται σε έργα και που διατηρούνται 
σε ισχύ.

Άρθρο 29.

Το, άρθρο αυτό τέλος περιλαμβάνει τη ρήτρα γα την τυπική ισχύ 
του νόμου.

Τους σκοπούς αυτούς επιδιώκει το σχέδιο νόμου που φέρεται γα 
ψήφιση στη Βουλή.

λ.την έκθεση αυτή επισυνάπτεται παράρτημα που περιέχει τα 
μένα των τροποποιούμενων κλπ. διατάξεων.

\θήνα_ 2.7 Νοεμβρίου 1911.7

Οι Υπουργοί

Oil ρωθυπουργός
και I πουργος Ι',θν. Αμυνας Προεδρίας της Κυβέρντ
Λ ΝΑΙ’. Γ. II ΜΙΛΝΔΙ'ΚΟΥ

Κθνιχής Οικονομίας 
ΙΊ.Ι*. ΑΙ’ΣΕΝΊΙΣ

Δημοσίων Έργων 
ΛII. \Β. ΤΣΌΥΑΤ/.ΟΙΙΟΥΛΟΣ

ΛΓΛΜ. ΚΟΠΤΟΙΊΩΙΜ
I

Εσωτερι; 
Γ. ΓΚΝΝΙΙΜΛΊ

Διχαιοσύ 
I’. Λ. ΜΑΓΚΑΚΙ

Κθν. ΙΙαιδείας και 
θρησκευμάτων 

ΜΙ. ΚΛΚΛΛΜΛΝΙΙΣ

(Ηχονομιχών
I. ΙΚΠΊΆΚΙΙΣ

Πολιτισμού και Κπιστημών 
ΜΚΜΝΆ ΜΚΙ'ΚΟΙΊΊ I

- Ι’εωργ 
Κ. ΣΙΙΜΙΊΊ

Υγείας και ΙΙρόνοι 
II.Μ*. ΛΥΓΚΙΊ Ν(

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΚΛ. ΒΚΙΎΒΛΚΙΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΤϋΛΌΡΓΚΗΣ: ΕΚΘΕΣΗΣ

Στο σχέδιο νόμου «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ '

(Τα νομοθετήματα χαταχωρούνται 
κατά χρονολογική σειρά)

I. Ν.Δ. 17 Ιουλ,/16 Αυγούστου 1923 «Περί σχεδίων πόλεω 
κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών».

Άρθρο 9.

1. Επιτρέπεται διά λόγους υγιεινής, ασφαλείας γενικής της πέ 
λεως οικονομίας και αισθητικής η επιβολή οιωνδήποτε όρων κατ 
τας εν γένει εργασίας δομήσεως και περιορισμών επί των οιχοπέδω 
και των επ' αυτών αν εγειρόμενων και επισχευαζομένων οικοδομώ; 
είτε εν ταις πόλεσι, χώμαις κλπ. είτε εκτός τούτων. ■

2. Οι κατά τα ανωτέρω όροι και περιορισμοί καθορίζονται διά F
Δ/των εχδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου των Δημοσίω 
Έργων και κανόνιζόντων δε’ έκαστον τμήμα ή δε’ έκαστον οιχοδομι 
κάν τετράγωνον της πόλεως, κώμης κλπ. ή και δι' ωρισμένην περιο 
χήν εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κειμίνην, εχτάαεως ου 
χϊ μικρότερος των 6000 μέτρων τετραγωνικών I) τα ελάχιστα επι 
τρεπόμενα όρια της επιφάνειας και των διαστάσεων των εντός το· 
εγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβανόμενων οικοπέδων, 2) το μέγστο 
και το ελάχιστον επιτρεπόμενον ύψος των οικοδομών, 3) τον αριθμό· 
των ορόφων και τας ελάχιστος τούτων διαστάσεις αν αλόγους το; 
σκοπού δι’ έ>ν προορίζονται, Ί) το μέγστον της υπό οικοδομών δυνα 
μένης να καλυφθή επιφάνειας εχάστου οικοπέδου, 5) τον συντελεστή' 
δομήσεως, 6) την θεσιν των οικοδομών και των συναφώς ταύταις εγ 
καταστάσεων υδρεύσεως, φωτισμιού, απσχετεύσεως ακαθάρτωι 
υγρών κλπ. εν σχίσει προς το εγκεκριμένον σχέδιον ρυμοτομίας, προι 
το οικόπεόον εφ' ού χείνται αύται και προς αλλήλας, 7) τας εν γίνε 
δουλείας, φωτισμού και αερισμού των κτιρίων και των ακαλύπτω) 
χώρων των οικοπέδων, Β) τους εντός των ιδιοκτησιών κοινούς ελευ· 
θέρους χώρους και τας δουλείας γοτιακιχ· αυτών 01 τα ·Α *«/■---- :—


