Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις (κατ’ αλφαβητική σειρά):
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321
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Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2008

Προς:
Τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
κ. Γεώργιο Σουφλιά
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 Α Θ Η Ν Α

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας

που πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στον Υφυπουργό

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κο Θ. Ξανθόπουλο, τον Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων κο ∆. Κατσιγιάννη, την
Συντονιστική Επιτροπή των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων και µε την συµµετοχή
υπηρεσιακών παραγόντων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στην οποία συζητήθηκαν τα θέµατα του
υποµνήµατος τα οποία σας επισυνάπτουµε.
Παρακαλούµε να µας ορίσετε συνάντηση µαζί σας, προκειµένου τα υπόψη θέµατα να τύχουν
άµεσης αντιµετώπισης.
Mε τιµή,
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Επιβάλλεται η αύξηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το 2009 ώστε να
εξασφαλισθεί η συνχρηµατοδότηση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και οπωσδήποτε
των πιστώσεων για Εθνικά προγράµµατα κατασκευές ∆ηµοσίων Έργων µικρού και
µεσαίου µεγέθους σ’ όλη την Περιφέρεια για τόνωση και ανάκαµψη της πραγµατικής
οικονοµίας.
1. Καθυστερήσεις πληρωµών
Άµεση πληρωµή εκτελεσθέντων και εκτελούµενων εργασιών του ευρύτερου ∆ηµοσίου
τοµέα, προκειµένου οι υπόψη πληρωµές

να διοχετευτούν άµεσα στην αγορά που οι

κατασκευαστές τα οφείλουν. Έτσι θα έχουµε αύξηση της ρευστότητας στην αγορά,
ανόρθωση της Οικονοµίας από χρήµατα που ήδη τα οφείλει το ∆ηµόσιο και αργά ή γρήγορα
θα τα καταβάλει.
2. Αναθεώρηση τιµών
Άµεση έκδοση αποφάσεων επί των ενστάσεων κατά των µισθωµάτων µηχανηµάτων του 2ου
τριµήνου του 2008 σε ορθολογική και αντικειµενική βάση. Η ανωτέρω απόφαση θα συµβάλει
άµεσα στον καθορισµό συντελεστών αναθεώρησης των τριών τελευταίων τριµήνων του
2008. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα οι αναθεωρήσεις των έργων να πιστωθούν στο 2008,
αποφεύγοντας την έµµεση µείωση των προγραµµάτων της επόµενης χρήσης.
3. Τιµολόγια – Ανάλυση τιµών - Απρόβλεπτα
Άµεση έγκριση των προσωρινών τιµολογίων Υδραυλικών – Λιµενικών – Οικοδοµικών για τα
οποία οι αρµόδιες επιτροπές έχουν ολοκληρώσει το έργο τους από τριµήνου περίπου.
Επί τούτοις επανερχόµαστε στο πάγιο αίτηµά µας το οποίο είναι ο εξορθολογισµός του
συστήµατος τιµολόγησης των έργων µε την εκπόνηση αναλυτικών τιµολογίων τα οποία θα
βασίζονται σε πλήρες σύστηµα αναλύσεων τιµών.

Η ανωτέρω πάγια µας θέση θα επιλύσει οριστικά και τον αντικειµενικό προσδιορισµό της
αναθεώρησης των τιµών κάθε εργασίας.
Όσον αφορά την χρήση των απροβλέπτων ήδη το ζήτηµα σε µεγάλο µέρος έχει λυθεί.
Επιπλέον προτείνεται η αύξηση τους σε 15% και 20%, επί της δαπάνης εργασιών, πλέον
Γενικών Εξόδων και Οφέλους εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.), αντί 9% και 15%, αντίστοιχα.
4. Μείωση εγγυήσεων – χρόνος επιστροφής εγγυητικών
Επανερχόµενοι στα αιτήµατα που είχαµε θέσει στις 2/3/2007 για τα ανωτέρω και τα οποία
δεν αντιµετωπίστηκαν, συνοπτικά υπενθυµίζουµε ότι αυτά είναι τα κατωτέρω.
► Μείωση της πρόσθετης εγγύησης. ∆εν υπάρχει θέµα ύπαρξης της αφού το ∆ηµόσιο έχει
πολλές άλλες διατάξεις και µεθόδους να διασφαλισθεί.
► Έγκαιρη επιστροφή εγγυήσεων και πρόβλεψη χρόνου λήξης αυτών.
► Καταπτώσεις εγγυητικών όχι πέραν του 5% του αντικειµένου του έργου, αναδροµικά,
λόγω της ανατροπής συνθηκών και της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
5. Εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγµατος
Είχε τεθεί και στο από 2/3/2007 υπόµνηµα µας και δεν έχει ικανοποιηθεί µέχρι σήµερα.
6. Αναστολή κυρώσεων κατά αναδόχων έργων
Σε πρώτη και άµεση παρέµβασή σας να ανασταλεί κάθε πράξη της διοίκησης που οδηγεί
στον αφανισµό των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, µε προσωπικές επιπτώσεις για µεγάλη
µερίδα µηχανικών της χώρας και ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις.
Παράλληλα κ. Υπουργέ, να προωθηθεί νοµοθετική ή άλλη νοµική διαδικασία διάλυσης
συµβάσεων, για όσους το επιθυµούν, όταν µάλιστα το κόστος υλοποίησης των συµβάσεων
αυτών είναι δυσανάλογο µε το προϋπολογισθέν κατά την ανάληψη τους, για τους λόγους
που σας έχουµε επανειληµµένα αναφέρει , βάση του άρθρου Α.Κ.388.
7. Απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης των έργων – Ενηµερότητα πτυχίου
► Συµµετοχή στις δηµοπρασίες µόνο µε ενηµερότητα πτυχίου, εγγυητική επιστολή και
υπεύθυνη δήλωση για τα υπόλοιπα για επιχειρήσεις άνω της 3ης τάξεως.
► Φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, εγγυητική επιστολή και υπεύθυνη
δήλωση για τα υπόλοιπα για τις επιχειρήσεις κάτω της 3ης τάξεως.
► Στα δικαιολογητικά

για την έκδοση ενηµερότητας πτυχίου να περιλαµβάνονται όλα τα

απαιτούµενα έγγραφα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό τόσο του νοµικού προσώπου όσο
και των στελεχών και των µελών του ∆.Σ.
► Αναµόρφωση εγκυκλίου Ε5/2008 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

8. Επανάκριση επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π.
Μετά την πάροδο σχεδόν επτά χρόνων από την εφαρµογή του Ν.2940/2001 και παρά τις
όποιες παρεµβάσεις και βελτιώσεις έγιναν µέχρι σήµερα, είναι πλέον απαραίτητο εν όψει της
επικείµενης αναθεώρησης λόγω συµπλήρωσης της εξαετίας για τις εκ συγχωνεύσεως
επιχειρήσεις των τάξεων 3η µέχρι 7η αλλά και των διαφόρων προβληµάτων που
εµφανίστηκαν κατά την εφαρµογή του νόµου µέχρι σήµερα, το Υπουργείο να θέσει υπόψη
των Οργανώσεων µας άµεσα τις απόψεις και προθέσεις του για τους όρους της
επανάκρισης. Είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη η χορήγηση επαρκούς παρατάσεως για την
επανάκριση.
9. Υπεργολαβίες σε εταιρείες Μ.Ε.Ε.Π.
Η διασπορά των έργων του ∆ηµοσίου τοµέα απαιτεί και ήδη έχει επιβληθεί η εκτέλεση
µέρους του αντικειµένου από Υπεργολάβους.
Η µέχρι σήµερα ισχύουσα νοµοθεσία επιβάλει περιορισµούς και ανοχές που στην πράξη
δηµιουργούν ανασταλτικά προβλήµατα στην ανάθεση επίσηµων υπεργολαβιών µε
αποτέλεσµα το σύστηµα των υπεργολαβιών να δυσλειτουργεί. Θα πρέπει το όλο θέµα να
επανεξετασθεί σε ορθολογιστική και αντικειµενική βάση.
10. ΜΗΚΙΕ
Επανερχόµενοι στο παλαιότερο αίτηµά µας θα πρέπει το θέµα του Μ.Η.Κ.Ι.Ε. κάποτε να
επιλυθεί αφού σε κάθε περίπτωση συµφωνούµε µε το σχέδιο Π.∆. που έχει δηµοσιοποιηθεί.
11.

∆ηµοσιότητα στοιχείων δηµοπρασιών – εκτέλεση έργων. ∆ιαφάνεια

Προτείνουµε την δηµοσίευση του συνόλου των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τις απ’
ευθείας ανάθεσης έργων την ανοιχτή δηµοπράτηση, όσο και αυτή µε περιορισµένο αριθµό
προσκαλούµενων επιχειρήσεων, την συµβασιοποίηση, την εκτέλεση, την ολοκλήρωση και
παραλαβή όλων των δηµοσίων τεχνικών έργων της Χώρας, σε έναν δικτυακό τόπο, ως
στοιχείο που θα εξασφαλίσει την διαφάνεια στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων τεχνικών
έργων της Χώρας.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι τα επαναλαµβανόµενα αιτήµατα στο παρόν µνηµόνιο θα τύχουν
άµεσα την αντιµετώπισή τους.
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