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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ                 ΑΤΕΕ
Νεαπόλεως 53 Αγία Φιλοθέη τηλ: 210 68 48 580 φαξ: 210 68 91 467  

      
 

 
 

Πρός: ΣΑΤΕ, Βήµα µελών 
Ηµ/νία: 16/03/2010 
Θέµα: Νέο θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης δηµοσίων έργων.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη του ΣΑΤΕ, 

Η διαβούλευση του πλαισίου βάση του οποίου θα ανατίθενται τα δηµόσια 

έργα πρέπει να προσανατολιστεί στις παρακάτω προτάσεις πάνω στις οποίες 

περιµένω µια διαβούλευση µαζί σας µε συγκεκριµένες θέσεις ή αντιρρήσεις 

για κάθε επιµέρους θέµα. 

1. ∆ιατήρηση και βελτιώσεις µε προσοχή του υπάρχοντος 

συστήµατος παραγωγής ∆.Ε. ∆ιαφορετικά κινδυνεύουµε να γίνουµε 

«µαθητευόµενοι µάγοι». 

2. Αδιάβλητοι Μειοδοτικοί διαγωνισµοί και µηδενισµός των ενστάσεων 

σε δηµοπρασίες δηλαδή άµεσες και διαφανείς αναθέσεις. 

Αυτό επιτυγχάνεται πολύ εύκολα όπως παρακάτω.  

Για συµµετοχή θα απαιτούνται: 

1. Πτυχίο που θα είναι και εργοληπτική ενηµερότητα. Το ΜΕΕΠ 

ελέγχει κάθε προϋπόθεση σύµφωνα µε το Νόµο από φορολογικής, 

ασφαλιστικής και συνδικαλιστικής ενηµερότητας - πτωχεύσεις κ.λπ. και 

χορηγεί το πτυχίο αυτό για ένα ικανό χρονικό διάστηµα π.χ. 6 µήνες ή 1 

χρόνο µε σύντοµες διαδικασίες, το πολύ µιας εβδοµάδος. Για το πιο 

πάνω χρονικό διάστηµα ο κάτοχος του πτυχίου συµµετέχει κατά 

βούληση στις δηµοπρασίες όπου το πτυχίο αυτό θεωρείται απόλυτα 

κατά τεκµήριο έγκυρο και ουδεµία ένσταση χωρεί µε την συµµετοχή και 

την τυχόν κατακύρωση του διαγωνισµού στον κάτοχό του. Φυσικά το 

ΜΕΕΠ κάνει διαφανή και µε δηµοσιότητα την όλη διαδικασία και αν 

αποδειχθεί ελάττωµα καλεί τον κάτοχο να επιστρέψει αµέσως το πτυχίο 

µέχρι να αρθεί το ελάττωµα π.χ. έλλειψη ενηµερότητας ΙΚΑ οπότε κατά 

το χρονικό διάστηµα αυτό ο εργολήπτης απλά δεν µπορεί να συµµετέχει 

στις δηµοπρασίες. Βέβαια θα προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και 
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αποζηµίωση αν το ΜΕΕΠ αδικαιολόγητα παρεµποδίζει την λειτουργία 

της εργοληπτικής επιχείρησης µε αφαίρεση του πτυχίου για ψήλου 

πήδηµα. Εφόσον όµως το πτυχίο παραµένει στο πτυχίο του εργολήπτη 

αυτός ελεύθερα και χωρίς κανείς να του κάνει µήνυση συµµετέχει 

ελεύθερα και παίρνει δουλειές. 

2. Εγγυητική ενός τύπου 

3. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς. 

∆ηλαδή το όλο πλαίσιο θα είναι: 

1. Αυστηρά µειοδοτικός διαγωνισµός µε βάση µόνο τα πιο πάνω και τίποτε 

άλλο.  

2. Επιλογή µειοδότη επί τόπου και εντός τριηµέρου υπογραφή σύµβασης 

αν η οικονοµική προσφορά είναι κατώτερη του προϋπολογισµού της 

υπηρεσίας. Με την υπογραφή της σύµβασης παραδίδεται 

χρονοδιάγραµµα διάθεσης πιστώσεων εξασφαλισµένων σε τακτές 

ηµεροµηνίες εντός του χρόνου παράδοσης. 

3. Σοβαρό Πριµ προβλεπόµενο από τη σύµβαση σε ανάδοχο και στην 

επίβλεψη για εµπρόθεσµη και εντός κόστους παράδοση του έργου 

(κίνητρο συνεργασίας και αποτελεσµατικότητας). Στα πλαίσια της 

διαφάνειας πλήρη δηµοσίευση on-line των στοιχείων του έργου όπως 

προτείνει ο ΣΑΤΕ και επιπροσθέτων µερικών στοιχείων ακόµα όπως 

π.χ. ∆ηµοσιεύσεις συµπληρωµατικών συµβάσεων, δηµοσιεύσεις ΑΠΕ, 

δηµοσιεύσεις παρατάσεων, δηµοσιεύσεις πληρωµών του αναδόχου 

(ηµέρα, ποσό) κ.λπ. Όλη η σχέση του αναδόχου µε την υπηρεσία θα 

πρέπει να είναι ανοιχτό βιβλίο στον καθέναν. 

4. ∆ιατήρηση ως έχουν ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε 

επιβλέποντες (και ο Άγιος φοβέρα θέλει). 

5. Καθιέρωση προσταδίου οριστικοποίησης µελέτης προς δηµοπράτηση 

ως εξής: 

Προ του διαγωνισµού: 

i. Εκτίθεται η µελέτη σε προτάσεις από τις ΕΕ κατόπιν δηµοσίευσης 

πρόσκλησης.  

ii. Οι υποβαλλόµενες προτάσεις (απλές και περιληπτικές) ποιοτικές, 

ποσοτικές, τεχνικές ενσωµατώνονται κατά την κρίση της υπηρεσίας και 

συνεννόηση αυτής µε Μελετητή για την τελική µελέτη. Όποιος υποβάλει 
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προτάσεις έχει πριµ αν κηρυχθεί µειοδότης. Συµµετέχουν όµως ελεύθερα 

όλοι στον διαγωνισµό µε την ρετουσαρισµένη τελική µελέτη που έτσι 

δηµοπρατείται. Εφαρµόζεται κατά τα λοιπά η ισχύουσα Νοµοθεσία µε 

σφιχτότερη διαδικασία αλλαγών. Αυτό δίνει ευκαιρία να κλείσουν όλες οι 

τρύπες που «µπάζει» η µελέτη από πονηρούς εντός και εκτός Υπηρεσίας. 

Οι ενσωµατώσεις στην τελική µελέτη είναι υποχρεωτικές για τον µελετητή 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας εντός της αρχικής αµοιβής του. Σύνολο 

χρονικού διαστήµατος για την διαδικασία αυτή ελάχιστο 3 µήνες, µέγιστο 6 

µήνες, αλλιώς χάνει την ανάθεση ο µελετητής. 

 

 

Καµία άλλη διαδικασία αναµείξεων και προϋποθέσεων δεν πρέπει να 

συζητείται διότι έχουν δοκιµασθεί και είναι όλες εκ του «πονηρού». Ούτε 

µελετητές µες την µέση, ούτε ελεγκτές «extra» ούτε εµπειρίες, ούτε 

χρηµατοοικονοµικά. Καλή µελέτη στην διαφάνεια, επίβλεψη προσεκτική 

λόγω ποινικών συνεπειών και µε κίνητρα και bonus, εγγυήσεις, κάποιες 

έξυπνες προβλέψεις για την έκπτωση του αναδόχου και πρόσθετα κίνητρα 

ώστε οι συνεπείς ΕΕ να βελτιώνουν την θέση τους για ανάληψη 

µελλοντικών έργων. Εποµένως όχι απαραίτητα µόνο ράβδος όπως σήµερα 

ισχύει για τις ΕΕ και το καρότο µε σύνεση πολύ καλά αποτελέσµατα µπορεί 

να φέρει ως γνωστόν. 

Στην διάθεσή σας για άµεση ανταλλαγή γνωµών και περισσότερη ανάλυση αν 

σας ενδιαφέρει των απόψεών µου. 

 

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ 

Παύλος Σταµατάκος 

∆/νων Σύµβουλος 

 

 

 


