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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση του ΣΑΤΕ µε Οµάδα Εργασίας του Υπ. ΥΜΕ∆Ι - Αρχικές θέσεις ∆.Σ. ΣΑΤΕ
επί του υπό σύνταξη Π.∆. για το νέο Μητρώο - Κατάλογο Οικονοµικών Φορέων
(Ν. 4281/2014)
Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Οµάδας Εργασίας του Υπ. ΥΜΕ∆Ι για τα Νέα Μητρώα
και τις προϋποθέσεις συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων πραγµατοποιήθηκε
σήµερα 19/9/2014 συνάντηση Εκπροσώπων του ΣΑΤΕ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του
Συνδέσµου, µε την Οµάδα Εργασίας του Υπ. ΥΜΕ∆Ι για «τα Μητρώα και τις προϋποθέσεις
συµµετοχής σε διαγωνισµούς».

Κατά την συνάντηση παρουσιάστηκαν οι αρχικές θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΣΑΤΕ, επί του υπό σύνταξη Π.∆. για το νέο Μητρώο - Κατάλογο οικονοµικών φορέων, όπως
προέκυψαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. του Συνδέσµου και οι οποίες
επισυνάπτονται.

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ επεσήµαναν ότι η Οµάδα Εργασίας του Υπ. ΥΜΕ∆Ι θα έπρεπε να
εντάξει στις αρµοδιότητές της και την σύνταξη του Π.∆. για τους κανόνες ανάθεσης των
δηµοσίων έργων εφόσον τα δύο αντικείµενα είναι άµεσα συνδεδεµένα µεταξύ τους και δεν
µπορεί να εξετάζονται διακριτά.

Επίσης, από τους εκπροσώπους του ΣΑΤΕ επισηµάνθηκε ότι εφόσον υπάρχει η δυνατότητα
διαφοροποίησης των σχετικών ρυθµίσεων σε έργα κάτω του κοινοτικού ορίου των
5.186.000€, ώστε να προστατευθούν οι µικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις, ο ΣΑΤΕ δεν είναι
αντίθετος.

Οι εκπρόσωποι της Οµάδας Εργασίας του Υπ. ΥΜΕ∆Ι δήλωσαν ότι το αργότερο εντός µηνός
θα υπάρχει ένα αρχικό σχέδιο κειµένου Π.∆.
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1

Υπέρ της διατήρησης του συστήµατος εγγραφής-κατάταξης σε τάξεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε ενιαίο
κεντρικό µητρώο, κατά τα πρότυπα του ΜΕΕΠ.

2

Η εγγραφή να αποτελεί τεκµήριο καταλληλότητας για τη συµµετοχή στους διαγωνισµούς.

3

Οι προϋποθέσεις καταλληλότητας (συµµετοχής) εργοληπτών στους διαγωνισµούς, πρέπει να είναι ενιαίες για
όλες τις αναθέτουσες αρχές - να ορίζονται εξαντλητικά στο Π∆.

4

Έκδοση πρότυπων διακηρύξεων Υποχρεωτικής εφαρµογής - ∆εν θα επιτρέπεται στις Αναθέτουσες αρχές να
θέτουν δικά τους κριτήρια τεχνικής και οικονοµικής ικανότητας παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
προσδιορισµένες στο Π∆, παρόµοιες µε αυτές της υφιστάµενης νοµοθεσίας και κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε και
έγκρισης του Υπουργού ΥΜΕ∆Ι.

5

Η πλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής να εξετάζεται αποκλειστικά από τα στοιχεία του καταλόγου
οικονοµικών φορέων, που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από αρµόδιο φορέα κεντρικά. - Εταιρίες κατωτέρων
τάξεων θα δύνανται να συµµετέχουν σε έργα άνω του ανώτερου προϋπολογισµού της τάξης τους εφόσον είτε
ατοµικά είτε µε κοινοπραξίες, ατοµικά ή αθροιστικά πληρούν τα κριτήρια της κατώτερης καλούµενης τάξης για
τον διαγωνισµό, µε στοιχεία πιστοποιηµένα από τον κατάλογο οικονοµικών φορέων.

6

Την διαχείριση του Μητρώου (εισήγηση / επεξεργασία / τήρηση) θα την έχει σε µεταβατικό στάδιο (π.χ. για
ένα έτος) η ∆.15, µε εποπτεύουσα και αποφασιστική Αρχή την Επιτροπή του νέου Μητρώου. Στην επιτροπή
του νέου Μητρώου, θα προβλέπεται συµµετοχή αντιπροσώπων αναθετουσών αρχών, εργοληπτών, µελετητών
και λοιπών παραγωγικών φορέων που εµπλέκονται µε την παραγωγή των δηµοσίων έργων. Στο έργο της η
∆15 να µπορεί να επικουρείται από πιστοποιηµένους φορείς. Να υπάρξει πρόβλεψη για το µέλλον η επιτροπή
του νέου Μητρώου να πιστοποιεί και άλλους φορείς για να κάνουν την δουλειά της ∆15, µετά από εισήγηση
φορέα πιστοποίησης.

7

∆ιατήρηση των υφιστάµενων κατηγοριών εργασιών . Στο µέλλον µε την καθιέρωση νέων τιµολογίων και
αναλύσεων να δίνεται η δυνατότητα προσθήκης και άλλων κατηγοριών.

8

Πρόβλεψη περιόδου µεταβατικότητας για την ισχύ των υφισταµένων πτυχίων µετά τη θεσµοθέτηση του νέου
Μητρώου. Συγκεκριµένα για ένα έτος να ισχύσουν όλα τα υφιστάµενα, σε ισχύ, κατά την θεσµοθέτηση του
νέου Μητρώου πτυχία και για ένα ακόµη έτος αυτά που θα λήγουν µετά την παρέλευση της διετίας.

9

Οικειοθελής αναθεώρηση των στοιχείων των εργοληπτικών εταιρειών, ετησίως. Υποχρεωτική επανάκριση ανά
τριετία.

10

Απεριόριστη και ελεύθερη σύσταση κοινοπραξιών των οικονοµικών φορέων για συµµετοχή σε διαγωνισµούς.

11

Στις κοινοπραξίες να αθροίζονται τα προσόντα των κοινοπρακτούντων µελών, χωρίς περιορισµούς.

12

∆ιατήρηση του συστήµατος εγγραφής των Μηχανικών κατά τα πρότυπα του ΜΕΚ – Καθιέρωση τεχνικής
επάρκειας των Μηχανικών βάσει βιογραφικών στοιχείων απασχόλησης και πέραν του ΜΕΚ.

13

Ελάχιστη στελέχωση εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά την εγγραφή - κατάταξη στο νέο Μητρώο
Τεχνικό ∆ιευθυντή και ίσως έναν Υποδιευθυντή – Αναπληρωτή, ανάλογα µε την τάξη.

14

∆ήλωση/δέσµευση των απαιτουµένων ΜΕΚ - Μηχανικών εµπειρίας, κατά την έναρξη εκτέλεσης των έργων,
αναλόγως των απαιτήσεων κάθε έργου, µε δυνατότητα αντικατάστασης ανά πάσα στιγµή. Να υπάρχει έλεγχος
για την µονοσήµαντη απασχόληση σε κάθε έργο.

15

Σε περίπτωση χρήσης δάνειας τεχνικής ή οικονοµικής ικανότητας να απαιτούνται σοβαρά εχέγγυα ώστε να
διασφαλίζεται ότι η παροχή του δανειζόµενου είναι πραγµατική και όχι εικονική.

16

Όλα τα στοιχεία εγγραφής των επιχειρήσεων να είναι αναρτηµένα και προσβάσιµα στο διαδίκτυο.
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από έναν

