
ΗΜΕΡΙ∆Α
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Τετάρτη, 5 ∆εκεµβρίου 2018

Προϋπόθεση Ανάκαµψης Κατασκευαστικού Κλάδου:
Καθολική Μεταρρύθµιση µε Ορθόδοξη Προσέγγιση

Σέργιος Λαµπρόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής ΕΜΠ



Τις πταίει;

Όλοι (και όχι κανένας)

Πολιτικές δοµές:
αδυναµία διατύπωσης και υλοποίησης στρατηγικής,     
εκτός αν το επέβαλε η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση
«δεν µπορούν τα παιδιά»

Συνδικαλιστικοί φορείς: 
κοντόφθαλµη και αποσπασµατική προσέγγιση
περιορισµένη κλαδική συνεργασία
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα η εναλλαγή
κριτηρίων ανάθεσης έργων (µειοδοσία –
µαθηµατικός τύπος) από τις διαδοχικές
Κυβερνήσεις και το δήθεν όφελος του ∆ηµοσίου
από τις µεγάλες εκπτώσεις

∆ιαχρονικά, η εκάστοτε Κυβέρνηση δεν
επιθυµούσε να αναλάβει το «πολιτικό κόστος»
εξυγίανσης της αγοράς και όποτε η κατάσταση
έφθανε στο απροχώρητο, νοµοθετούσε
πυροσβεστικά

3

Τις πταίει;



Πριν πολλά χρόνια νοµοθετήθηκε το
«εύλογο όριο», δηλαδή η τιµή προσφοράς
ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης, όχι όµως η
ελάχιστη (µειοδοσία), αλλά κάτι σαν το
στατιστικό µέσο όρο του συνόλου των
προσφορών (εύλογη) που υπολογιζόταν
αλγοριθµικά

Εγκαταλείφθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι
γκρουπ συµµετεχόντων ήταν δυνατόν να
προκαθορίσει το αποτέλεσµα
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Τις πταίει;



Ακολούθησε η νοµοθέτηση µειοδοσίας µε
«αξιολόγηση», δηλαδή η απόρριψη κάθε
προσφοράς που η επιτροπή διεξαγωγής του
διαγωνισµού έκρινε ότι ήταν αδικαιολόγητα
υπερβολικά χαµηλή, µε βάση στοιχεία του
διαγωνιζοµένου και την κατευθυντήρια εγκύκλιο
του Υπουργείου αλλά και µε περιθώρια
υποκειµενικής κρίσης

Προέκυψαν κωµικο-τραγικά φαινόµενα (π.χ. να
προκρίνεται η 31η προσφορά µε διαφορά 0,01% 
από την 30η), πάρα τις πολλές προσφυγές στα
δικαστήρια και η µέθοδος εγκαταλείφθηκε
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Τις πταίει;



Στη συνέχεια επανήλθε ο στατιστικός
προσδιορισµός του αναδόχου µε απόρριψη
µικρού αριθµού προσφορών ως αδικαιολόγητα
υπερβολικά χαµηλών µε αριθµητικούς
υπολογισµούς («αντικειµενικά») και χρήση
αλγορίθµου που καθόριζε εγκύκλιος του
Υπουργείου («µαθηµατικός τύπος»)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την
«αιτιολόγηση» των απορριπτόµενων
προσφορών και ο «µαθηµατικός τύπος»
εγκαταλείφθηκε
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Τις πταίει;



Ο επόµενος Νόµος 3663/2004 επέβαλε, για
τη µεγάλη πλειοψηφία των δηµοπρατήσεων, 
µόνο κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή

Ως δικαιολογία προβλήθηκε κυρίως, το έωλο
επιχείρηµα περί προσθέτου οφέλους του
∆ηµοσίου που θα προερχόταν από τη
διαφορά της πλέον χαµηλής προσφοράς
(µειοδοσία) σε σχέση µε την αυξηµένη που
προέκυπτε από την εφαρµογή του
µαθηµατικού τύπου
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Τις πταίει;



Η διεθνής επιστηµονική έρευνα τεκµηριώνει ότι
η «απλή και άδολη» µειοδοσία στην τιµή
συνήθως οδηγεί σε συµβατικά προβλήµατα, 
χρονικές καθυστερήσεις και αυξηµένη τελική
δαπάνη για τον ΚτΕ
Η επαναφορά της αµιγούς µειοδοσίας είχε ως
αποτέλεσµα ο κλάδος να καταστεί
προβληµατικός γιατί όταν επικρατεί πόλεµος
υπερβολικά χαµηλών τιµών, εξαναγκάζει και τις
υγιείς επιχειρήσεις σε αντίστοιχες πρακτικές
Συζητείται η εφαρµογή µαθηµατικού τύπου για
µικρά έργα
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Τις πταίει;



Αλλά και στον τοµέα των µελετών η
κατάσταση είναι αντιστοίχως δραµατική

Τα κριτήρια ανάθεσης διολίσθησαν από την
«προστατευτική» τεχνική αξιολόγηση µε
όριο έκπτωσης, στην τεχνική και οικονοµική
αξιολόγηση και τελικά στην αποκλειστική
µειοδοσία, χωρίς προεπιλογή, ελεγκτές, 
κλπ, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την
ποιότητα της µελέτης και συνακόλουθα του
έργου
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Τις πταίει;



Τι πρέπει να γίνει

Αδιέξοδη κατάσταση για τον Κλάδο

δεν αρκούν επί µέρους διορθωτικά µέτρα,       
πρέπει να πάµε για άλλα

Συνολική θεώρηση και αναθεώρηση
του σηµερινού τρόπου παραγωγής έργων
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Μεταρρύθµιση καθολική όλων των πτυχών
της παραγωγής και αξιοποίησης έργων
υποδοµών και κτιρίων:
σχεδιασµού και µελέτης
χρηµατοδότησης
κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης

Προσέγγιση µη ανορθόδοξη µε οπτική:
κλαδική και όχι επί µέρους οµάδας συµφερόντων
µακροχρόνιας ανάπτυξης και όχι επιβίωσης µέχρι
αύριο και βλέπουµε
ανάλογη του κατασκευαστικού κλάδου ανεπτυγµένων
χωρών
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Τι πρέπει να γίνει



Σε αυτή την προσπάθεια
αναπροσδιορισµού των κανόνων

επιβίωσης και ανάπτυξης
δεν δικαιούται να λείψει κανείς

επαγγελµατίας του κλάδου
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Τι πρέπει να γίνει



Έργα δηµοσίου συµφέροντος

∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής
δράσης

Υγιής ανταγωνισµός

Αναβάθµιση Κυρίων των Έργων

Αναβάθµιση Οικονοµικών Φορέων

Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο
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Άξονες ∆ράσεων:



Σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
για τις Υποδοµές-Κατασκευές µε ορίζοντα
20ετίας και ενδιάµεσους στόχους
Με υπερκοµµατική συµφωνία και συµµετοχή των
βασικών κοινωνικών εταίρων
Περιλαµβάνει το σύνολο των απαιτούµενων
έργων
Εδράζεται σε µελέτες βάσης
Αξιολογείται και επικαιροποιείται τακτικά από
Επιτροπή Παρακολούθησης
Υπέρκειται των επί µέρους τοµεακών και
περιφερειακών προγραµµάτων
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Άξονες ∆ράσεων: 1. Έργα δηµοσίου συµφέροντος



Ένταξη έργων µετά από ρεαλιστική Ανάλυση
Κόστους – Ωφελειών (δηµιουργία κοινωνικού
οφέλους / επανεπένδυση, όχι σπατάλη πόρων)
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Άξονες ∆ράσεων: 1. Έργα δηµοσίου συµφέροντος



Έγκριση τεχνικών λύσεων µετά από ∆ιαχείριση
της Αξίας (Value Management)
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Άξονες ∆ράσεων: 1. Έργα δηµοσίου συµφέροντος



Αντικείµενα Εργασιών:

Λειτουργία / Εκµετάλλευση / Συντήρηση
υφισταµένων υποδοµών (δρόµοι, υδρεύσεις, 
αποχετεύσεις, αρδευτικά δίκτυα, κλπ)

Παροχή υπηρεσιών (απορρίµµατα, κλπ)

Αναβάθµιση υφισταµένων κτηρίων

Πολεοδοµική και Τουριστική Αξιοποίηση
εκτάσεων και ακινήτων (π.χ. κληροδοτηµάτων)
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Άξονες ∆ράσεων: 
2. ∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής δράσης



Μέσα Υλοποίησης:
Συντονιστής Φορέας Επενδύσεων
Ταµείο Υποδοµών
Τράπεζες Γης
Earmarked local taxes (π.χ. φόρος
καυσίµου για έργα οδικής ασφάλειας)
Unsolicited proposals
(π.χ. επεκτάσεις Αττικής Οδού)
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Άξονες ∆ράσεων: 
2. ∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής δράσης



Εξωστρέφεια:
Προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων από το ΥΠΕΞ
(ενεργή οικονοµική διπλωµατία)

Συνεργασία µε τους φορείς προσέλκυσης επενδύσεων
από το εξωτερικό (π.χ. Enterprice Greece, ΤΑΙΠΕ∆) 
και τις Ελληνικές Τράπεζες

∆ιαµόρφωση «κουλτούρας» εξωστρέφειας, µε
εφαρµογή στη χώρα µας διεθνώς εφαρµοζόµενων
πρακτικών στις διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων

Παροχή κινήτρων δηµιουργίας Ελληνικών µελετητικών
και κατασκευαστικών επιχειρήσεων µε µέγεθος και
οργάνωση που απαιτούνται για την καθιέρωσή τους
στις διεθνείς αγορές
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Άξονες ∆ράσεων: 
2. ∆ιεύρυνση πεδίου επαγγελµατικής δράσης



∆ιαφάνεια και ∆ηµοσιότητα µε διαδικτυακό
«Παρατηρητήριο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(∆ηΣυ) Μελετών & Έργων»: Όλα τα στάδια και
τα στοιχεία διεκπεραίωσης και εκτέλεσης των
∆ηΣυ, από τη διαγωνιστική διαδικασία µέχρι και
την παραλαβή, στο διαδίκτυο
Υποχρέωση κάθε ΚτΕ για την κατάρτιση του
προγράµµατος δηµοπρατήσεων στην αρχή κάθε
έτους και ανάρτηση του σε συγκεκριµένο
ιστότοπο
Επιτάχυνση διαγωνιστικών διαδικασιών, µείωση
γραφειοκρατικών απαιτήσεων, εκπαίδευση
µελών επιτροπών, κλπ
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Άξονες ∆ράσεων:  3. Υγιής ανταγωνισµός



∆ιαβούλευση των τευχών δηµοπράτησης πριν
την έγκρισή τους
Ουσιαστικός έλεγχος των µελετών από ιδιώτες
ελεγκτές µε συνευθύνη για την πληρότητα, 
ποιότητα και κατασκευασιµότητα τους
Ουσιαστικός έλεγχος επάρκειας
προϋπολογισµού, τεχνικών προδιαγραφών, 
περιβαλλοντικών όρων, κλπ, από τρίτο µέρος
µε ευθύνη πριν από τη δηµοπράτηση
Αναλογική σχέση έκπτωσης και εγγύησης καλής
εκτέλεσης, µε βάση τον προϋπολογισµό
δηµοπράτησης
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Άξονες ∆ράσεων:  3. Υγιής ανταγωνισµός



Τυποποιηµένες ΕΣΥ τύπου FIDIC ή NEC για κάθε
τύπο σύµβασης ή τρόπο πληρωµής (µικρά –
µεγάλα έργα, µελέτη - κατασκευή, προµέτρηση και
τιµές µονάδας (ελεύθερη συµπλήρωση), κατ’
αποκοπή τιµήµατα, κλπ)
Πρότυπη Προκήρυξη και κατευθυντήριες οδηγίες
για την εφαρµογή του συστήµατος προεπιλογής
µε µετρήσιµα αντικειµενικά κριτήρια
(χρηµατοοικονοµική - τεχνική επάρκεια και
εµπειρία)
Τιµολόγηση γενικών εξόδων εργοταξίου
(όχι αναγωγή στις κυρίως εργασίες)
κλπ
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Άξονες ∆ράσεων: 3. Υγιής ανταγωνισµός



Τα πλέον δραστικά µέτρα εξυγίανσης:

Κριτήριο ανάθεσης η βέλτιστη σχέση ποιότητας
– τιµής µε πολλαπλά και µετρήσιµα
αντικειµενικά κριτήρια. Πχ. για τα έργα: τιµή, 
χρόνος εγγύησης, χρόνος κατασκευής (ανά
ενότητα), ποσοστό συµµετοχής υπεργολάβων
(κοινωνικό κριτήριο)

Εκ των προτέρων γνωστή µεταβλητή βαρύτητα
κριτηρίων ανάλογα µε το προσφερόµενο
µέγεθος (χρησιµότητα για τον ΚτΕ)
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Άξονες ∆ράσεων: 3. Υγιής ανταγωνισµός



Προεπιλογή (ιδίως στις µελέτες)

Ενιαίο τίµηµα (ανά ενότητα)

Μελέτη – Κατασκευή µε αντικειµενική
αξιολόγηση

Συµβάσεις - πλαίσιο για την ταχεία εκπόνηση
µελετών

Συµβάσεις – πλαίσιο για τις τυχόν
συµπληρωµατικές εργασίες έργων
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Άξονες ∆ράσεων: 3. Υγιής ανταγωνισµός



Κοινή σύνταξη και αποδοχή σύγχρονου Κώδικα
∆εοντολογίας και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης
∆ιαδικασίες «Μητρώου»: εγγραφή, κατάταξη και
παρακολούθηση των οικονοµικών φορέων
(µελετητών και κατασκευαστών) από ανεξάρτητο
διαπιστευµένο τύπου «Società Organismi di
Attestazione (S.O.A.)» της Ιταλίας, ενιαία για τον
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
Πιστοποιούµενη κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα
(και για υπεργολάβους)
Αυστηροποίηση των διατάξεων περί ευθυνών των
επιχειρήσεων και καθολική εφαρµογή του θεσµού
της ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης
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Άξονες ∆ράσεων: Αναβάθµιση Οικονοµικών Φορέων



Παραδείγµατος χάριν, γέφυρες πίπτουν
Από το 2005 η Εγνατία Οδός ΑΕ διαθέτει την
αναγκαία δοµή για την παρακολούθηση και
συντήρηση των γεφυρών της:
βάση δεδοµένων γεφυρών συνολικού µήκους
75 χλµ
εγχειρίδιο ελέγχου και βαθµονόµησης
αναλυτικό τιµολόγιο εργασιών
όργανα παρακολούθησης γεφυρών
(ενοργάνωση),
οµάδα έµπειρων ελεγκτών
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Άξονες ∆ράσεων: 5. Αναβάθµιση ΚτΕ



Οι Παραχωρησιούχοι έχουν αναπτύξει παρεµφερή
συστήµατα

Απαιτείται απόφαση του Υπουργείου για καθολική
χρήση του συστήµατος παρακολούθησης

Η Hellastron (σύνδεσµος των Παραχωρησιούχων)
να δωρίσει το σύστηµα στο δηµόσιο και να βοηθήσει
στην κατάρτιση των στελεχών του

Να δηµιουργηθεί µόνιµη επιστηµονική επιτροπή για
την διαρκή αναβάθµιση του συστήµατος

να χρησιµοποιηθούν εξωτερικοί πόροι για την
εφαρµογή του συστήµατος πανελλαδικά
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Άξονες ∆ράσεων: 5. Αναβάθµιση ΚτΕ



Το Υπουργείο Υποδοµών πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις
κρίσιµους τοµείς:

Στην επιτελική διαχείριση διαδικασιών υλοποίησης των
έργων (σχεδιασµός, διαγωνιστικές διαδικασίες, υλοποίηση)

Στην υποστήριξη των άλλων υπουργείων και της
αυτοδιοίκησης για την κατάστρωση προγραµµάτων
δηµοσίων έργων (αναγνώριση αναγκών, ιεράρχηση, 
στρατηγικός σχεδιασµός, προγραµµατισµός, πηγές
χρηµατοδότησης, κλπ)

Στον έλεγχο της νοµιµότητας των διαδικασιών, µε άρση των
επικαλύψεων των αρµοδιοτήτων των διαφόρων αρχών και
οργάνων (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
Ελεγκτικό Συνέδριο, Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας
Ο.Τ.Α., ∆ιαχειριστικές Αρχές, κλπ)
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Άξονες ∆ράσεων: 5. Αναβάθµιση ΚτΕ



Ανάπτυξη Μητρώων έργων και µελετών
Εκτεταµένη χρήση εξωτερικών πόρων
(outsourcing) µε αξιοποίηση του µελετητικού
κλάδου
Αναβάθµιση προσωπικού:
συνεχής κατάρτιση
πιστοποίηση (πχ. Μητρώο Πιστοποιηµένων
Υπαλλήλων ∆ηµοσίων Συµβάσεων που
προβλέπει ο Ν. 4412/16). 
εναλλαγή θέσεων
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Άξονες ∆ράσεων: 5. Αναβάθµιση ΚτΕ



Σύσταση Ινστιτούτου (νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου, µη-κερδοσκοπικού
χαρακτήρα), στο οποίο θα συµµετέχουν τα
παραγωγικά υπουργεία, ο ΕΛΟΤ, το ΤΕΕ και
οι Επαγγελµατικές Ενώσεις, µε αντικείµενο την
ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενηµέρωση και
υποστήριξη του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, 
τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για
θέµατα µελετών, έργων, δοµικών υλικών, BIM, 
PM, κλπ
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Άξονες ∆ράσεων: 5. Αναβάθµιση ΚτΕ



Και όταν επιλυθεί το θέµα των κόκκινων δανείων,  
οι Ελληνικές Τράπεζες θα εξακολουθούν να
διαθέτουν περιορισµένη δυνατότητα
χρηµατοδότησης των τεχνικών εταιρειών

Υπάρχει άµεση ανάγκη λήψης βελτιωτικών
µέτρων, πχ. εξορθολογισµός κανονισµού
εγγυοδοσίας του ΤΜΕ∆Ε, ρευστότητα

Απαιτείται άµεση συνεργασία των δύο κλάδων µε
υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης
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Άξονες ∆ράσεων:
6. Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο



Άξονες ∆ράσεων:
6. Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο

∆ραστικό µέτρο – τοµή αποτελεί η θέσπιση του
«Τραπεζικού Λογαριασµού Έργου» (Project 
Bank Account - PBA)

Με τη δηµιουργία του µεταπίπτει (σε κύριο
βαθµό) η σχέση Οικονοµικού Φορέα –
Τράπεζας σε σχέση Έργου – Τράπεζας

Στην ουσία πρόκειται για δεσµευµένο
λογαριασµό (αναλογία µε τις παραχωρήσεις),
όπου πρώτα εξοφλούνται όλες οι υποχρεώσεις
και ο Οικονοµικός Φορέας προσπορίζεται στο
τέλος τη διαφορά
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Άξονες ∆ράσεων:
6. Συνεργασία µε Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο

Ακατάσχετος λογαριασµός, δεν
αναλαµβάνει υποχρεώσεις από άλλα έργα
(π.χ. οφειλές προσωπικού, κρατήσεων, 
κλπ)

Έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία σε άλλες
χώρες

Απαιτείται ευρεία νοµοθετική ρύθµιση για
την προσαρµογή του στα ελληνικά
δεδοµένα
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∆οµή υλοποίησης µεταρρύθµισης
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Εθνικό Συµβούλιο Στρατηγικής Κατασκευών:
Μόνιµο όργανο καθοδήγησης, συντονισµού, 
εισήγησης και επιτήρησης, στο οποίο θα
συµµετέχουν ισότιµα εκπρόσωποι των
αντισυµβαλλόµενων µερών του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα και εµπειρογνώµονες

∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του
στρατηγικού σχεδίου και των επί µέρους δράσεων για
την καθολική µεταρρύθµιση του κατασκευαστικού
κλάδου

Συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Ανεξάρτητες
αρχές και τους ∆ηµόσιους Φορείς



∆οµή υλοποίησης µεταρρύθµισης

Συγκροτεί Οµάδες Εργασίας για την επεξεργασία
επί µέρους θεµάτων. Στο Ηνωµένο Βασίλειο
ξεκίνησε το 1998 µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα µε
την έκθεση «Rethinking Construction. Report on 
the scope for improving the quality and efficiency of 
UK construction», που εκπόνησε Task Force υπό
τον Sir John Egan. Το πρόγραµµα συνεχίζεται
µέχρι σήµερα ως µηχανισµός διαρκούς βελτίωσης

∆ιαθέτει Μόνιµη Επιτροπή Επεξεργασίας
Νοµοθετικών Προτάσεων
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∆οµή υλοποίησης µεταρρύθµισης

Πρέπει να συγκροτηθεί άµεσα
Συντονιστική επιτροπή των
Επαγγελµατικών Ενώσεων
για την προώθηση της
δηµιουργίας του Συµβουλίου και
των υπολοίπων προτάσεων
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ΗΜΕΡΙ∆Α
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Τετάρτη, 5 ∆εκεµβρίου 2018

Ευχαριστώ
για την προσοχή σας

Σέργιος Λαµπρόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής ΕΜΠ


