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ΕΡΩΣΗΗ
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Θέμα: Πποζηαζία ηων μικπών επγολάβων (ςπεπγολάβων) από ηην εκμεηάλλεςζη
ηων μεγάλων επγολάβων
Κύξηε, Τπνπξγέ,
Θεξκήο ππνδνρήο έηπραλ από ηελ αγνξά νη αλαθνηλώζεηο ηεο Κπβέξλεζεο
αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ππνγξαθήο θαη εθηέιεζεο ηωλ δεκνζίωλ
ζπκβάζεωλ, θαζώο θαη γηα ηνλ ηξόπν δεκνπξάηεζεο ηωλ δεκνζίωλ έξγωλ δπλάκεη
ηεο επηθείκελεο αληηθαηάζηαζεο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 4412/2016.
Με ην λέν ζρέδην λόκνπ, θαίλεηαη πωο επηιύνληαη νξηζηηθά νη ζηξεβιώζεηο
ηνπ παξειζόληνο θαη πιένλ δελ ζα δνύκε θαηλόκελα όπωο νη πξνζθνξέο κε εθπηώζεηο
ηεο ηάμεωο ηνπ 50% - 70%, νη ππέξκεηξεο αλαζεωξήζεηο ηνπ αξρηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ ηωλ έξγωλ, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξωζε ηωλ δηαγωληζκώλ,
νη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο απνπεξάηωζεο, αιιά θαη ε ακθηιεγόκελε πνηόηεηα
θαηαζθεπήο ηωλ έξγωλ. Όια απηά είραλ ωο ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε πγηώλ
επηρεηξήζεωλ, νη νπνίεο δελ δύλαληαη λα αληαγωληζηνύλ πξνζθνξέο θάηω ηνπ
θόζηνπο, αλνινθιήξωηα έξγα θαη, βεβαίωο, ππέξκεηξν θόζηνο γηα ηνπο πνιίηεο θαη
ην θξάηνο.
Παξακέλεη, παξ’ όια απηά αδηεπθξίληζην, ην θαηά πόζνλ ην λέν απηό
λνκνζρέδην ζα πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο ζπλεξγαζίαο ηωλ
εηαηξεηώλ πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξγνιαβίεο από ηνπο κεγάινπο εξγνιάβνπο.
Γπζηπρώο, ε δπζνίωλε θαηάζηαζε ζηα θαηώηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο ηωλ
δεκνζίωλ έξγωλ, κεγεζύλεηαη δπζαλάινγα κε ην κέγεζνο απηώλ ηωλ εηαηξεηώλ, νη
νπνίεο επωκίδνληαη ζηελ πξάμε ππέξκεηξν δηαρεηξηζηηθό θόζηνο ηόζν γηα ην
πξνζωπηθό πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο, όζν θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πιηθώλ ζηα
κεγάια έξγα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξω θάπνηα κόλν από ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη
ππεξγνιάβνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβηώζνπλ ζην πξναλαθεξζέλ πιαίζην:



Αλαγθαζηηθή ππνρώξεζε ζηηο πηέζεηο ηωλ κεγάιωλ εξγνιάβωλ γηα πξνζθνξά
ηηκώλ θάηω ηνπ θόζηνπο.
Αλαγθαζηηθή απνδνρή εμόθζαικα θαηαρξεζηηθώλ όξωλ θαη ξεηξώλ ζε κε
δηαπξαγκαηεύζηκεο ζπκβάζεηο κε ηαπηόρξνλε κεηαβίβαζε όιωλ ηωλ ξεηξώλ πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Κύξηα ύκβαζε.



Αλαγθαζηηθή απνδνρή απαηηήζεωλ ηωλ κεγάιωλ εξγνιάβωλ γηα πηζηώζεηο γηα
ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη 6 (έμη) κελώλ.
 Αλαγθαζηηθή απνδνρή ηωλ θαζπζηεξήζεωλ πιεξωκώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα
κέρξη θαη 9 (ελλέα) κελώλ πέξαλ ηεο αξρηθήο πίζηωζεο.
 Αλαγθαζηηθή απνδνρή ηωλ όξωλ πνπ αθνξνύλ ηηο παξαθξαηήζεηο (θαιήο
εθηέιεζεο θ.α.) από ηνπο εξγνιάβνπο, νη νπνίεο δελ επηζηξέθνληαη παξά κόλν κε
ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ Κπξίωο Έξγνπ, θάηη ην νπνίν ελεξγεί
απνιύηωο απνηξεπηηθά γηα νπνηνλδήπνηε ππεξγνιάβν ζθεθηεί λα θαηαγγείιεη ηε
ζύκβαζε ιόγω αζέηεζεο όξωλ ηεο ζύκβαζεο από ηνπο εξγνιάβνπο (όπωο γηα
παξάδεηγκα νη ζπλερείο θαζπζηεξήζεηο πιεξωκώλ), θαζώο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη
ηελ θξίζε ηεο δηθαηνζύλεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πίζω ηηο ελ ιόγω παξαθξαηήζεηο.
 Αλαγθαζηηθή απνδνρή νπνηωλδήπνηε θαζπζηεξήζεωλ ηνπ έξγνπ, ρωξίο ηε
δπλαηόηεηα ππαλαρώξεζεο από ηε ζύκβαζε ή απαίηεζεο ηπρόλ δεκίαο.
 Αλαγθαζηηθή απνδνρή ηεο κεηαβίβαζεο ηεο επζύλεο πξνκήζεηαο ηωλ βαζηθώλ
πιηθώλ ηνπ έξγνπ (θαη ηαπηόρξνλε έθζεζή ηνπο ζηελ αγνξά ιόγω ηωλ
επαλαιακβαλόκελωλ ελ είδεη θαλόλα δηθαίνπ πηζηώζεωλ από κέξνπο ηωλ
εξγνιάβωλ).
 Αλαγθαζηηθή απνδνρή ηεο επηιεθηηθήο εθ κέξνπο ηωλ εξγνιάβωλ εθαξκνγήο ηωλ
δηαηάμεωλ ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Νόκνπ 4554/2018, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ωο
άιινζη από απηνύο γηα ηελ πεξαηηέξω θαζπζηέξεζε εμόθιεζεο ηηκνινγεκέλωλ
εξγαζηώλ, ζπγρένληαο ηελ επζύλε έλαληη ηωλ εξγαδνκέλωλ κε ηελ θνξνινγηθή
ελεκεξόηεηα κηαο ππεξγνιαβηθήο επηρείξεζεο, ηελ νπνία νη ίδηνη θαζπζηεξνύλ λα
πιεξώζνπλ, εθζέηνληάο ηελ ελώπηνλ ηωλ αξκόδηωλ αζθαιηζηηθώλ θαη
θνξνινγηθώλ αξρώλ
 Δμαλαγθαζκόο ζηελ απηνδίθαηα θξίζε ηωλ κεγάιωλ εηαηξεηώλ ζε πεξίπηωζε
ύπαξμεο απαηηήζεωλ από ηνπο ππεξγνιάβνπο γηα θαζπζηεξήζεηο, ιάζε ή θαη
αιιαγέο ζηηο κειέηεο θαη ηα ζπκβαηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θηι.
Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω
Επωηώνηαι οι κ.κ. Τποςπγοί
1. Έρεη ππάξμεη δηαβνύιεπζε κε εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ ηωλ κηθξώλ
εξγνιάβωλ (ππεξγνιάβωλ);
2. Πώο ζθνπεύεηε λα πξνθπιάμεηε ηνπο κηθξνύο εξγνιάβνπο (ππεξγνιάβνπο)
από ηελ πιενλεμία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ επηδεηθλύνπλ νη κεγάινη
εξγνιάβνη;
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