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ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του πορίσµατος της οµάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι για το σύστηµα 
δηµοπράτησης «Μελέτη – Κατασκευή» 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Το τελικό κείµενο, παρότι δεν καταργεί πλήρως το σύστηµα Μ-Κ , φέρνει δύο 

πολύ σηµαντικές τοµές. Πρώτον αποκλείει την εφαρµογή του σε κτιριακά έργα (π.χ. 

Βρεφονηπιακοί σταθµοί) και δεύτερον ζητά τη κατάργηση του αδιαφανούς µικτού 

συστήµατος . 

Στο φλέγον ζήτηµα των βιολογικών καθαρισµών δεν κατάφερε η οµάδα εργασίας 

να προχωρήσει στην απαραίτητη πρόταση για να µπορούν να δηµοπρατούνται χωρίς 

Μελέτη-Κατασκευή τα συνήθη πλέον αυτά έργα. 

Εδώ θέλω όµως να κάνω µια προφανή επισήµανση επί των διάφορων φωνών 

διαµαρτυρίας από την ΠΕΣΕ∆Ε , τον ΣΠΕ∆ΕΘ και προσφάτως του Περιφερειακού 

Γραφείου του Πάτρας του ΣΑΤΕ περί άµεσης κατάργησης του συστήµατος Μ-Κ στα 

έργα των βιολογικών καθαρισµών. Η επισήµανση είναι πως από τα 140 περίπου 

εργοληπτικά πτυχία ΜΕΕΠ (από 1η τάξη και άνω) στη κατηγορία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , από σχετική έρευνα στο διαδίκτυο διαπίστωσα 

ότι η πλειοψηφία  (100 εταιρείες) είναι εγγεγραµµένη στο ΣΑΤΕ, άλλες 50 εταιρείες 

στη ΠΕ∆ΜΕ∆Ε (πολλές εκ των οποίων είναι εγγεγραµµένες και στο ΣΑΤΕ) , ενώ στον 

ΣΠΕ∆ΕΘ είναι γραµµένες µόνο 2 εταιρείες όπως και στο Περιφερειακό Γραφείο 

Πάτρας του ΣΑΤΕ.  Επειδή η πρόσβαση  στα αρχεία µελών της ΠΕΣΕ∆Ε είναι 

κλειδωµένη για τα µέλη της µόνο , δεν µπόρεσα να έχω ακριβή στοιχεία για το πόσες 

εταιρείες µε αντίστοιχο πτυχίο είναι µέλη της ΠΕΣΕ∆Ε , αλλά από την παραπάνω 

αριθµητική µπορεί ο καθένας να συναγάγει ότι πρέπει να είναι ελάχιστες. 

Εχουµε συνεπώς το φαινόµενο να διαµαρτύρονται έντονα οργανώσεις ή τµήµατα 

οργανώσεων τα µέλη των οποίων , αν παρ’ ελπίδα ξαφνικά η πολιτική ηγεσία 

αποφασίσει να αποδεχτεί τα αιτήµατά τους και να καταργήσει άµεσα τις Μ-Κ στους 



βιολογικούς , δεν έχουν το αντίστοιχο πτυχίο για να συµµετέχουν στην όποια ανοικτή 

δηµοπρασία γίνει.   

Θα ήταν σκόπιµο και ανεξάρτητα από την πορεία που θα καταλήξει το πόρισµα της 

οµάδας εργασίας , να αποστελλόταν στις 100 εταιρείες µέλη µας που κατέχουν το 

αντίστοιχο πτυχίο ένα ερωτηµατολόγιο όπου θα µπορούσαν να απαντήσουν αν 

επιθυµούν ή όχι τη συνέχιση του συστήµατος Μ-Κ  και αν από την εµπειρία τους 

πιστεύουν ότι µπορεί να διενεργηθούν διαγωνισµοί βιολογικών καθαρισµών µε τη 

µελέτη να έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία. 

 

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

α) Στη παράγρ.2 να συγκεκριµενοποιηθεί η επείγουσα ανάγκη σύνταξης 

προδιαγραφών οριστικής µελέτης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί µελετών για 

βιολογικούς καθαρισµούς εντός 3 µηνών.   

β) Όπως ήταν και η θέση του εκπροσώπου µας να µην περιληφθούν τα έργα ΧΥΤΑ 

καθώς αποτελούν συνήθη έργα ενώ εν τω µεταξύ εγκαλούµαστε από την Ευρωπαϊκή 

Ενωση για την εµµονή µας στον αναχρονιστικό αυτό τρόπο διάθεσης των αποβλήτων. 

γ) Πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια «Ενεργειακά έργα» , ότι δηλ. αφορά έργα 

παραγωγής ενέργειας και όχι έργα καλωδίων ∆ΕΗ ή αερίου κλπ. 

δ) Στη παράγρ. 8 να απαλειφθεί η δυνατότητα χορήγησης των τευχών εντός 6 

ηµερών αλλά η υποχρέωση να είναι αυθηµερόν  και στο διαδίκτυο δωρεάν. 

 

3. ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Στο πνεύµα της διαδικασίας αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών όταν 

εκκρεµεί σύνταξη Γ.Π.Σ. , πιστεύω ότι είναι ορθό να ανασταλούν οι διαδικασίες τριών 

τουλάχιστον  διαγωνισµών που πρόκειται να δηµοπρατηθούν τους επόµενους δύο 

µήνες καθώς η νοµιµότητα δηµοπράτησής τους καθίσταται πλέον αµφίβολη. Οι 

διαγωνισµοί είναι α)κτιριακό έργο του ∆ήµου Ασπροπύργου στις 20-09-2011 , β) έργο 

του ΟΛΠ στις 27-09-2011 και γ) έργο µε µεικτό σύστηµα στη Πάτρα στις 23-08-2011. 

Κλείνοντας , τα συγχαρητήρια του ΣΑΤΕ δεν απευθύνονται στην πολιτική ηγεσία 

αλλά στους υπαλλήλους τόσο του ΥΠΥΜΕ∆Ι όσο όµως και στους εργολήπτες-

εκπρόσωπούς µας  και στους συναδέλφους µελετητές που ξόδεψαν αµισθί το χρόνο 

τους για να προκύψει αυτό το αρκετά αισιόδοξο , παρότι δεν κλείνει όλες τις πληγές 

της Μ-Κ,  πόρισµα. 

Από τη ∆ΗΜ-ΕΡ επαναλαµβάνουµε  τα συγχαρητήρια. 

                                                                   Για τη ∆ΗΜ-ΕΡ  

                                                                                        Γιώργος Κυριακόπουλος  


