Σ.Α.Τ.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Για την συνάντηση µε τον Υφυπουργό ΠΕΧΩ∆Ε της 11-02-2008)
Συνάδελφοι,
Με πρωτοβουλία του κ. Υφυπουργού κληθήκαµε στο Υπουργείο για συζήτηση των
εκκρεµών θεµάτων και αιτηµάτων µας.
Στην συνάντηση συµµετείχαν από πλευράς Εργοληπτικών Οργανώσεων
• Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ κ.κ. Γ. Βλάχος και Αθ.
Πιατίδης
• Ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος και ο Νοµικός Σύµβουλος της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε κ.κ.
Γ. Ρωµοσιός, Μ. ∆ακτυλίδης και Ευθ. Αναγνωστόπουλος
• Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε κ. Αν. Κουτεντάκης
• Ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Γ. Γρηγορόπουλος
∆εν είχε κληθεί εκπρόσωπος του ΣΤΕΑΤ γιατί όπως µας ειπώθηκε είχε προηγηθεί
ξεχωριστή συνάντηση
Από τη µεριά του ΥΠΕΧΩ∆Ε στην συνάντηση συµµετείχαν:
• Ο Υφυπουργός κ. Θ. Ξανθόπουλος
• Οι Γενικοί ∆ιευθυντές κα Π. Σαβίδου και ο κ. Ε. Αγγέλης.
Συζητήθηκαν κατ΄ αρχήν τα θέµατα που αναφέρονται στο κοινό γράµµα των
Εργοληπτικών Οργανώσεων από 02 - 3 – 2007. Ειδικότερα:
1. Περικοπή προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Για το θέµα της συνεχούς µείωσης του Π∆Ε ο κ. Υφυπουργός διευκρίνισε ότι
αποτελεί κυρίως αντικείµενο του ΥΠΕΘΟ, παρόλα αυτά το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
προσπαθεί τουλάχιστον για τα έργα ευθύνης του να µην υπάρξει για το τρέχον
έτος πρόβληµα χρηµατοδότησης.
2. Εξορθολογισµός τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών
Ο κ. Υφυπουργός δέχθηκε την κοινή άποψη των Οργανώσεων ότι οι τιµές των
Ενιαίων Περιγραφικών Τιµολογίων σε πολλά σηµεία παρουσιάζουν σοβαρή
απόκλιση από τις τιµές της αγοράς. Ζήτησε τον άµεσο ορισµό εκπροσώπων
για την συµµετοχή τους σε Επιτροπή εξορθολογισµού των τιµών µε χρονικό
ορίζοντα λίγων ηµερών.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ επέµειναν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι υπάρχει
αρνητική εµπειρία από την λειτουργία της προηγούµενης Επιτροπής Τιµών
όπου συζητήθηκαν πολλές λεπτοµέρειες αλλά όχι τα βασικά κονδύλια
( άσφαλτος, σίδηρος, µπετόν, εκσκαφές, µεταφορές κλπ) που επηρεάζουν
σχεδόν το σύνολο του επιµέρους κοστολογίου των έργων.
Ο κ. Υφυπουργός δεσµεύθηκε ότι κατά προτεραιότητα θα εξετασθούν οι τιµές
των παραπάνω κονδυλίων και µάλιστα ότι θα συµµετέχει προσωπικά στην
Επιτροπή τουλάχιστον για τον καθορισµό των τιµών των ανωτέρω κονδυλίων.
∆ήλωσε επίσης ότι δεν απορρίπτει το θέµα (πάγιο αίτηµα όλων των
Οργανώσεων) της Ανάλυσης Τιµών, χωρίς όµως να µπορεί να δεσµευθεί
άµεσα για το θέµα αυτό.
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Ο εκπρόσωπος της ΠΕΣΕ∆Ε δήλωσε ότι δεν καλύπτεται από την παραπάνω
διαδικασία εφόσον δεν εξασφαλίζονται οι Αναλύσεις Τιµών.
Οι άλλες οργανώσεις δήλωσαν ότι άµεσα θα ορίσουν εκπρόσωπους για την εν
λόγω Επιτροπή, χωρίς να παραιτούνται του ανωτέρω αιτήµατος. Ο
εκπρόσωπος της ΠΕΣΕ∆Ε έθεσε επίσης µε ιδιαίτερη έµφαση το ζήτηµα των
τιµολογίων µικρών έργων εντός πόλεων, ζήτηµα που δεν διαφώνησαν οι
άλλες οργανώσεις.
3. Ρύθµιση για το ρόλο των απρόβλεπτων
Ζητήθηκε από τον κ. Υφυπουργό η σύνταξη Εγκυκλίου που να διευκρινίζει
τις περιπτώσεις εφαρµογής της σχετικής νοµοθετικής Ρύθµισης που πολλές
φορές «µπλοκάρει» κυρίως στις ∆ιαχειριστικές Αρχές.Συµφώνησε και
περιµένει από εµάς να ορίσουµε συνάντηση µε το Νοµικό Σύµβουλο του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. Ρύθµιση για τις τιµές της ασφάλτου
Ο κ. Υφυπουργός και οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες συµφώνησαν απόλυτα µε
το δίκαιο του αιτήµατός µας. Αναµένονται άµεσα µέτρα Νοµοθετικής
Ρύθµισης.
5. Ύψος εγγυητικών επιστολών – χρόνος επιστροφής
Παρότι δεν συµφώνησαν µε το πρώτο µέρος (ύψος των εγγυητικών) έδειξαν
ιδιαίτερη κατανόηση στα θέµατα που θίγονται στην παρ. 5β και 5γ και
αφορούν βασικά στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιστροφής εγγυητικών
επιστολών από τις Υπηρεσίες στους Αναδόχους. Ο κ Υφυπουργός
δεσµεύθηκε ότι άµεσα θα εισηγηθεί στο Νοµικό Σύµβουλο την εξέταση του
θέµατος σε συνεργασία µε τους Εκπροσώπους των Εργοληπτικών
Οργανώσεων και την διερεύνηση πιθανής λύσης µέσω έκδοσης σχετικής
εγκυκλίου.
6. Εκχώρηση Εργολαβικού ανταλλάγµατος
∆εν υπήρξε συµφωνία µε το αίτηµά µας. Υποσχέθηκαν πάντως να το
επανεξετάσουν έστω και για µικρότερο ποσοστό.
7. ΜΗΚΙΕ
∆ιατυπώθηκε απόλυτη οµοφωνία των οργανώσεων να προχωρήσει µε κάθε
τρόπο το ΜΗΚΙΕ. ∆εν µας διευκρίνισε που κολλάει.
8. Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας
Ήδη εκδόθηκε ο τόµος της Κωδικοποίησης που ετοίµασαν οι νοµικοί
σύµβουλοι του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αύριο θα µας δοθεί.
9. Νέα Προεδρικά διατάγµατα εκτέλεσης έργων
Εφ΄όσον ήδη έχει γίνει η δουλειά της κωδικοποίησης, κατά τα
προαναφερόµενα, ο κ. Υφυπουργός δήλωσε ότι αναµένει συγκεκριµένες
προτάσεις τροποποιήσεων. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν οι εκπρόσωποι
του ΣΑΤΕ δήλωσαν ότι ο Σύνδεσµος διαθέτει πλήρες αρχείο Οικονοµικών
Αποτελεσµάτων της τελευταίας πενταετίας και ήδη επεξεργάζεται σειρά
προτάσεων για τα θέµατα Επανάκρισης των εταιρειών, δεικτών
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Βιωσιµότητας, Συγχωνεύσεων κ.λ.π. Μας παρέπεµψε για συζήτηση µε το
Νοµικό Σύµβουλο κ. Μητακίδη.
Στις παρατηρήσεις εκπροσώπων ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και κυρίως ΠΕΣΕ∆Ε ότι δεν
υπάρχει κοινή θέση του κλάδου για τα θέµατα αυτά είπε ότι είναι λογικό να
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πάντως η συλλογή των στοιχείων και η
αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας της «αγοράς» θα είναι σε κάθε
περίπτωση ιδιαίτερα χρήσιµη.
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής
Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο) θα ορίσουν εκπροσώπους και θα
συντονίσουν τις άµεσα απαιτούµενες ενέργειες.
Συναδελφικά,
Γ. Π. Βλάχος
Πρόεδρος ΣΑΤΕ

