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ΑΘΗΝΑ, 29 Μαρτίου 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΜΑΡΚΟ ΣΙΟΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ 30ης Μαρτίου 2006
Συνάδελφοι,
Μετά από όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Μιχάλης Αλέπης, σαν Γενικός
Γραµµατέας του Συνδέσµου θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τα
πεπραγµένα του ∆.Σ..
Κατά τη διάρκεια των 12 µηνών από την προηγούµενη Γενική
Συνέλευση έγιναν 17 πολύωρες ανοιχτές συνεδριάσεις του ∆.Σ..

Ο

Σύνδεσµος δέχθηκε 954 και απέστειλε 461 έγγραφα.
Σ’ αυτά περιλαµβάνονται 25 Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβούλου
απαντήσεις σε έγγραφα µελών µας, 52 έγγραφα παρεµβάσεων προς
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Νοµαρχίες, ∆ήµους ∆ΕΚΟ κλπ. καθώς και 7 έγγραφα προς
τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΤΣΜΕ∆Ε
που αφορούσαν το αίτηµά µας για συµµετοχή στο ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε
καθώς και πολλά έγγραφα προς φορείς και µέλη µας.
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∆ιοργανώσαµε
Συντονιστικής

και

Επιτροπής

συντονίσαµε
των

17

Εργοληπτικών

συνεδριάσεις

της

Οργανώσεων

και

προωθήσαµε, όσο ήταν δυνατόν, την ιδέα της Ενοποίησης των
Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Ιδρύσαµε τα περιφερειακά γραφεία κεντρικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας και Κρήτης και στα οποία αναδείχθηκαν µε εκλογές οι
Περιφερειακές Επιτροπές του ΣΑΤΕ οι οποίες λειτουργούν ήδη.
Συµµετείχαµε ενεργά στο Συνέδριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ για τα
∆ηµόσια Έργα καθώς και στις µετασυνεδριακές ηµερίδες.
Πρωταγωνιστήσαµε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στην αποχή
από τις δηµοπρασίες, τη συγκέντρωση και διαµαρτυρία στο ΥΠΕΧΩ∆Ε,
την ενηµέρωση όλων των κοµµάτων για την τραγική κατάσταση του
κλάδου και την καταστροφική πορεία του.
∆ιαχειριστήκαµε

τα

καθηµερινά

προβλήµατα

υπεύθυνα,

καταβάλαµε συνεχείς προσπάθειες στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για την επίλυση ή
βελτίωση επιµέρους θεµάτων, χωρίς όµως ουσιαστικά αποτελέσµατα τις
περισσότερες φορές.
Μεγάλο µέρος της δραστηριότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κάλυψαν οι προσπάθειές µας για τη διαµόρφωση µελετηµένων,
σύγχρονων

και

όχι

ανακυκλωµένων

αλλά

ολοκληρωµένων

και

εφαρµοσµένων στην Ευρώπη προτάσεων για τα αναλυτικά τιµολόγια, για
το σύστηµα ανάδειξης αναδόχου καθώς και για τη νοµοθεσία εκτέλεσης
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων.
Στα πλαίσια αυτά,

το ∆.Σ. µετά από πολύµηνη και συνεχή

ενασχόληση, ταξίδι των µελών του ∆.Σ. στη Γερµανία και την Αυστρία,
σειρά συσκέψεων, οργάνωσε την 1/2/2006 ηµερίδα µε θέµα: «αναλυτικά
τιµολόγια, παρουσίαση του Γερµανικού Συστήµατος και τρόπος
οργάνωσης αντίστοιχου συστήµατος στην Ελλάδα». Η ηµερίδα αυτή,
2

καθώς και το στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε στο ΤΕΕ, πέτυχαν σε
µεγάλο βαθµό, µε ενεργό συµµετοχή του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΤΕΕ, του
ΕΛΟΤ, του ΙΟΚ, όλων των Οργανώσεων Εργοληπτών και Μελετητών.
Το θέµα συνεχίζεται µε την πρωτοβουλία του ΣΑΤΕ, αφενός µέσω του
ΤΕΕ, µε την Οµάδα Εργασίας που αποφασίσθηκε στο στρογγυλό Τραπέζι
και η οποία στελεχώνεται ήδη, και αφετέρου µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς
τελευταία ο Υπουργός αναφέρθηκε θετικά για την ανάγκη ανάπτυξης
συστήµατος κοστολόγησης των έργων µε αναλυτικά τιµολόγια και τη
διερεύνηση

της

δυνατότητας

προσαρµογής

ήδη

εφαρµοσµένων

συστηµάτων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Βέβαια, παρόλα αυτά, οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου θα
πρέπει να συνεχισθούν έντονα, µε πρωτοβουλία του ΣΑΤΕ.
Μετά από απόφαση του ∆.Σ. κατεγράφησαν όλα τα αποτελέσµατα
των δηµοπρασιών από 1/11/2004 ως 31/10/2005, δηλαδή των
διαγωνισµών που έγιναν µε την εφαρµογή της απόλυτης µειοδοσίας, τα
οποία αποτελέσµατα, αφού επεξεργασθήκαµε, αποδείξαµε ότι οι
εκπτώσεις είναι όχι 25% που αναφέρει το ΥΠΕΧΩ∆Ε αλλά 38%. Αν δε
συνυπολογισθεί και η µείωση των τιµών των νέων τιµολογίων, σε σχέση
µε ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ κλπ, συµπεραίνεται ότι η µέση πραγµατική έκπτωση
των έργων είναι µεγαλύτερη του 60%.
Τα στοιχεία αυτά ήδη δηµοσιοποιήθηκαν, παραδόθηκαν στην ηγεσία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και σας διατίθενται και σήµερα εδώ.
Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν στην ολοκληρωµένη πρόταση που
ήδη επεξεργάζεται ο ΣΑΤΕ για το σύστηµα ανάδειξης αναδόχου.
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Συνάδελφοι,
Ο ΣΑΤΕ σαν συνδικαλιστικό όργανο διαθέτει πολύ καλή υποδοµή,
παρέχει αξιόλογη και υψηλής στάθµης ενηµέρωση, ανταποκρίνεται
άµεσα στα αιτήµατα των µελών του και προσπαθεί για την προάσπιση
των κλαδικών συµφερόντων.
Κλείνοντας,
θα ήθελα να ευχαριστήσω το διοικητικό προσωπικό του ΣΑΤΕ για την
προσφορά του και ελπίζω ότι µε τη βοήθεια όλων µας, το νέο ∆.Σ.
µεθοδικά, θα µπορέσει να συντελέσει αποφασιστικά να εξέλθει ο Κλάδος
από την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και να τεθούν οι
βάσεις µιας ορθολογικής και µε προοπτικές ύπαρξης και λειτουργίας των
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
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