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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΤΕΑΤ
«Βέλτιστο κόστος για µέγιστο κοινωνικό όφελος»

Κύριε υπουργέ,
Κύριοι συνάδελφοι
Κυρίες και Κύριοι,

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του ΣΤΕΑΤ να οργανώσει µια ηµερίδα προβληµατισµού πάνω στα
ζητήµατα των δηµόσιων έργων στη δεδοµένη χρονική συγκυρία.
Σε µια περίοδο κατά την οποία όλοι οι αρµόδιοι κυβερνητικοί φορείς βρίσκονται σε µία
εντατική προσπάθεια για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για τη δηµοπράτηση,
ανάθεση και εκτέλεση των δηµόσιων έργων στη χώρα µας, προσπάθεια στην οποία
ορισµένες φορές καλούνται και οι φορείς των εργοληπτικών επιχειρήσεων να συνδράµουν.
Να το πω αλλιώς: στην προσαρµογή στα δεδοµένα που επιβάλλουν οι νέες (από τις αρχές
του 2014) Κοινοτικές Οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει και η χώρα µας καθώς και
στην µνηµονιακή απαίτηση αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου για όλα τα είδη των
δηµοσίων συµβάσεων.
Ένα καίριο ζήτηµα το οποίο θέτουν οι κοινοτικές απαιτήσεις έχει να κάνει ακριβώς µε το
βέλτιστο κόστος, σε συνδυασµό µε το µέγιστο κοινωνικό όφελος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας διαπιστώσει, σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο,
ότι η απόλυτη µειοδοσία, ως κύριο σύστηµα δηµοπράτησης των έργων, σε κάθε περίπτωση,
δεν εξασφαλίζει επί της ουσίας το συµφερότερο τίµηµα και δεν διασφαλίζει την καλύτερη
ποιότητα, επιδιώκει σαφώς την αναζήτηση τρόπου αποκλεισµού των χαµηλών προσφορών,
εκείνων που βάσιµα οδηγούν σε προβλήµατα κατά την εκτέλεση ή σε αναγκαστικές
υπερβάσεις εκ των υστέρων. Ενδεχοµένως σε… έκπτωση ως προς την ποιότητα ή
ανεπιθύµητες χρονικές καθυστερήσεις.
Το πρόβληµα αυτό βιώνουµε κατά τρόπο έντονο στη χώρα µας, µε τις υπερβολικές
εκπτώσεις που δίνονται, ιδίως τα τελευταία χρόνια λόγω και του εξαιρετικά περιορισµένου
αριθµού έργων που δηµοπρατούνται.
Εκπτώσεις 60% ή και 65% θα έπρεπε να προβληµατίσουν την πολιτική ηγεσία ανεξάρτητα
από τις µνηµονιακές υποχρεώσεις της Χώρας.
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Ο ΣΑΤΕ, συµµετέχοντας, όταν καλείται, σε όλες τις προσπάθειες διαβούλευσης και
συνδιαµόρφωσης

κειµένων

για

την

αναµόρφωση

του

θεσµικού

πλαισίου,

έχει

προβληµατιστεί ιδιαίτερα και µετά από έναν εκτενή εσωτερικό διάλογο, έχει καταλήξει σ’ ένα
πλαίσιο στο οποίο µπορεί να κινηθεί η συγκεκριµένη προσπάθεια.
Είναι πλέον σε θέση να εκθέσει τον προβληµατισµό του και να τον θέσει σε ευρύτερη
συζήτηση:
Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε φάση της δηµοπράτησης και ανάθεσης ενός έργου,
οποιοδήποτε

σύστηµα

στην

κατεύθυνση

ανάδειξης

και

αποκλεισµού

των

χαµηλών

προσφορών, θα πρέπει να είναι απολύτως αντικειµενικό και αυτόµατο.
Με άλλα λόγια, πρέπει να αποκλειστεί ο υποκειµενισµός, απ’ τον οποίο τόσο πολύ έχουν
ταλαιπωρηθεί τα δηµόσια έργα.
Και επισηµαίνω, οι νέες Κοινοτικές Οδηγίες, στην πράξη, ας µην το παραβλέψουµε, στην
ουσία ζητούν την εφαρµογή µίας τυποποιηµένης µεθόδου µε βάση την οποία θα
υποδεικνύονται οι πιθανές υπερβολικά χαµηλές προσφορές.
Κι επειδή, η λογική (και το Σύνταγµα) λένε, πως κανείς δεν µπορεί να αποκλειστεί χωρίς
να… απολογηθεί, δηλαδή να αιτιολογήσει µία χαµηλή προσφορά του, ο ΣΑΤΕ - θέλοντας και
σ’ αυτή την περίπτωση να αποκλείσει τον µοιραίο υποκειµενισµό µελών των επιτροπών
διαγωνισµών - θέτει στο τραπέζι των συζητήσεων την ιδέα της υποχρέωσης κατάθεσης
σηµαντικά υψηλότερης εγγύησης, εκ των προτέρων προσδιορισµένης, απ’ όποιον καταθέτει
χαµηλή προσφορά.
Κατά την άποψή µας είναι κι αυτό µια δικλείδα ασφαλείας για την αναθέτουσα αρχή ή µια
ισχυρή αποτρεπτική µέθοδος για τον εργολήπτη ο οποίος θα επιµείνει στην χαµηλή
προσφορά του.
Σε στενή σχέση µε το ζήτηµα του βέλτιστου κόστους, κατά την άποψή µας, βρίσκεται και
αυτό της δηµιουργίας του Παρατηρητηρίου Τιµών, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα συµβάλλει
στην διαµόρφωση ορθότερων προϋπολογισµών, κάτι το οποίο υπάρχει σχεδόν σε όλες τις
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι και στη δική µας.
Θυµίζω ότι πρώτοι στον ΣΑΤΕ το 2006 επιχειρήσαµε να εξοικειώσουµε τον κλάδο µε την
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα επί των Αναλύσεων Τιµών και τον αντικειµενικό προσδιορισµό
των προϋπολογισµών των έργων, εν συνεχεία από το 2009 και µετά, συνεπικουρούµενοι
κυρίως από τον ΣΤΕΑΤ, επαναφέρουµε συνεχώς στο προσκήνιο το ζήτηµα της αναγκαιότητας
ορθού καθορισµού των προϋπολογισµών. Αυτές οι προσπάθειες κατέληξαν στην θεσµική
πρόβλεψη του άρθρου 70 του Ν. 4313/2014 του ΥπΥΜΕ∆Ι

στο οποίο προβλέπεται η

σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης
Τεχνικών Έργων», µε τη συµµετοχή όλων των φορέων του κλάδου. Οφείλω να οµολογήσω
ότι σε αυτήν την θεσµική πρόβλεψη είχε συµβάλει σηµαντικά και ο τότε Πρόεδρος του ΤΕΕ,
σηµερινός Υπουργός ΥΜΕ∆Ι. Αναµένουµε λοιπόν την υλοποίησής της το ταχύτερο δυνατό.
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Κυρίες και Κύριοι,
Το κόστος των έργων είναι ασφαλώς προεξάρχον µεταξύ όλων των άλλων τα οποία
συζητούνται αυτή την περίοδο και τείνουν να προσλάβουν τη µορφή νέων νοµοθετηµάτων.
Τα µητρώα, οι ηλεκτρονικές δηµοπρατήσεις έργων, οι αλλαγές στις διαδικασίες σχεδιασµού,
αλλά και εποπτείας των έργων, βρίσκονται, επίσης, πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων.
Ο ΣΑΤΕ έχει προβληµατιστεί ιδιαίτερα και έχει καταθέσει πολλές συγκεκριµένες προτάσεις.
Σε κάθε περίπτωση επιδιώκει να διαµορφωθεί ένα καθαρό τοπίο στον τοµέα των δηµόσιων
έργων, µε σαφείς κανόνες, που θα επιτρέπουν να εκτελούνται τα έργα γρήγορα, φθηνά, σε
υψηλή ποιότητα, πάνω απ’ όλα µε πλήρη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις τους.
Ο εργοληπτικός κόσµος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από ένα θεσµικό πλαίσιο που θα
αποβλέπει στην εµπέδωση ενός τέτοιου πλαισίου. Κάθε άλλο.
Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη σηµερινή ηµερίδα του ΣΤΕΑΤ.
Σας ευχαριστώ
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