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Αριθ. Πρωτ.:28662/ΣΜ/σµ    ΑΘΗΝΑ, 29 Απριλίου 2015 
      

Π Ρ Ο Σ    

ΕΠΠΕΡΑΑ 

 

ΑΝΑΚ.: 1. Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών  
  Ναυτιλίας & Τουρισµού, κ. Γ. Σταθάκη   

  2. Αν. Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών 

  κ. Χρ. Σπίρτζη  

  3. Γραφείο Προέδρου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

  κ. ∆. Ράϊκου 

 

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην διαβούλευση για τα επικαιροποιηµένα τεύχη 
δηµοπράτησης στο σύστηµα µελέτη κατασκευή.  
 

 

Κυρίες / Κύριοι  

 

Η πρωτοβουλία του ΕΠΠΕΡΑΑ για διαβούλευση επί της σχεδιαζόµενης βελτίωσης των τευχών 
δηµοπράτησης για έργα που δηµοπρατούνται µε µελέτη-κατασκευή κρίνεται επί της αρχής 
ως θετική, παρά το γεγονός ότι ο χρόνος διαβούλευσης του προσδιορίζετε είναι εξαιρετικά 
περιορισµένος - 30 µόνο  ηµέρες - ενώ συµπίπτει µε την χρονική περίοδο ταυτόχρονης 
διαβούλευσης επτά πολύ σηµαντικών κειµένων από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, συνθήκες που 
αντικειµενικά θα δράσουν ενάντια στην ουσιαστική και σε βάθος διαβούλευση των εν θέµατι 
θεµάτων.  

 

Παράλληλα, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, βρίσκεται σε εξέλιξη νοµοθετική διαδικασία για τον 
κανονισµό ανάθεσης των δηµοσίων έργων, κανονισµός που θα επηρεάσει και το σύστηµα 
Μελέτη - Κατασκευή, κατά συνέπεια η εν θέµατι διαβούλευση είναι µάλλον άσκοπη, ως µη 
συντονισµένη µε τις ευρύτερες διαβουλεύσεις της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, που λαµβάνουν χώρα την 
περίοδο αυτή, αλλά και αντιστοίχων διαβουλεύσεων του ΥπΥΜΕ∆Ι, που είναι και ο φορέας 
που έχει την κατά νόµο σχετική αρµοδιότητα.  

 

∆εδοµένων ότι: 

  

• δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια δεσµευτική προθεσµία για την εν θέµατι διαβούλευση και  

• του σηµαντικού όγκου των κειµένων προς διαβούλευση, ο οποίος και περιέχει πλήθος 
τεχνικών πληροφοριών και παραµέτρων,  

 

θα ήταν σκόπιµο να επανεξετάσετε την σηµαντική επιµήκυνση των διαστήµατος 
διαβούλευσης καθώς και τον συντονισµό µε τις σχετικές διαβουλεύσεις της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και του 
ΥΠΥΜΕ∆Ι.  
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Με βάση τα ανωτέρω ο Σύνδεσµός µας στην παρούσα φάση µπορεί να σας καταθέσει:  

 

α) Το πόρισµα της οµάδας εργασίας του ΥπΥΜΕ∆Ι που συστήθηκε µε την αριθµ. πρ. 87/15-
2-2011 απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ∆Ι για την θέσπιση κανόνων και ορίων στην εφαρµογή 
του τρόπου δηµοπράτησης έργων µε το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει την 
µελετοκατασκευή και  

 

β) την γενική θέση του ότι τα κριτήρια συµµόρφωσης και τα κριτήρια βαθµολόγησης στις 
µελετοκατασκευές πρέπει να είναι ξεκάθαρα, µονοσήµαντα, µετρήσιµα, οικονοµικά 
αποτιµήσιµα σε κόστος κατασκευής ή λειτουργίας και εύκολα προς έλεγχο και επαλήθευση 
και οτιδήποτε άλλο γεννά  προϋποθέσεις για αδιαφάνεια. Παραδείγµατος χάρη δεν µπορεί  
να τίθενται κριτήρια επί ποινή αποκλεισµού, όπου για εργασία ευτελούς αξίας (π.χ. €2.000 ή 
€3.000) που εκ παραδροµής δεν ελήφθη υπόψη από τον διαγωνιζόµενο να αποκλείεται 
αυτός, δεν είναι δυνατόν να δίνεται βαθµολογία σε αόριστα κριτήρια υποκειµενικής και 
ανεξέλεγκτης κρίσης πχ αρτιότητα µελέτης, δηλαδή ποιος µπορεί να κρίνει πόσο µπορεί να 
αποτιµάται σε ευρώ η παράληψη ενός υπολογισµού 10.000, 100.000 ή 1.000.000 ή ακόµα 
και ο πλήρης αποκλεισµός µιας προσφοράς, όταν οι προσφερόµενες κατασκευές και 
εξοπλισµός είναι ίδιος.  Η εφαρµογή αόριστων και αυθαιρέτων κριτηρίων συµµόρφωσης και 
κριτηρίων βαθµολόγησης έχουν οδηγήσει στην απώλεια σηµαντικότατων ποσών για το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο και είναι το πιο µελανό σηµείο αδιαφάνειας στην αγορά ∆ηµοσίων Έργων, 
τα πρόσφατα χρόνια. 

 

Με τιµή, 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 


