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ΑΘΗΝΑ, 17 ∆εκεµβρίου 2009 

 

 

1ο ΠΟΡΙΣΜΑ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
  
 

Το παρόν 1ο πόρισµα της οµάδα εργασίας του ΣΑΤΕ για το σύστηµα ανάθεσης έργων, υποβλήθηκε στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ που το υιοθέτησε επί της αρχής  και σήµερα τίθεται προς συζήτηση στη 
Γενική Συνέλευση. Το τελικό κείµενο θα διαµορφωθεί αφού ληφθούν υπόψη και όσες απόψεις και νέες 
προτάσεις ακουστούν είτε στη Γ.Σ. είτε τις επόµενες ηµέρες, και θα υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων.              
   

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Συνάδελφοι, 

Στα πλαίσια της έναρξης των διαδικασιών διαβούλευσης για την «αναµόρφωση του συστήµατος παραγωγής 

δηµοσίων έργων» που µας ανακοίνωσε ο  Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  κ. ∆ηµ .Ρέππας κατά 

την συνάντηση µε το προεδρείο του Συνδέσµου στις 11-2009 στα γραφεία του Υπουργείου και που 

οριστικοποιήθηκε µε την πρόσφατη πρόσκληση έναρξης διαλόγου, ο ΣΑΤΕ προχώρησε µε ανοιχτή πρόσκληση 

στο ∆ιαδίκτυο σε συγκρότηση οµάδας εργασίας για το συγκεκριµένο θέµα. 

Η συσταθείσα οµάδα εργασίας για το σύστηµα ανάθεσης έργων, στην οποία συµµετείχαν πολλοί συνάδελφοι 

ύστερα από αρκετές συνεδριάσεις και  ανταλλαγές e-mail  κατέληξε σε αυτό το 1ο πόρισµα  ως  βάση για τις 

προτάσεις µας προς το Υπουργείο.  

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων  βρεθήκαµε πολλές φορές µε την αίσθηση ότι προσπαθούµε να 

τετραγωνίσουµε τον κύκλο. Προσπαθούµε να προτείνουµε υγιές σύστηµα ανάθεσης χωρίς να είναι  λυµένα:  

√ Το πρόβληµα των σωστών και εφαρµόσιµων µελετών 

√ Το πρόβληµα της στελέχωσης της Οργάνωσης και εν γένει της επάρκειας της επίβλεψης 

√ Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης των Έργων και της αναξιοπιστίας του κράτους εργοδότη 

√ Το πρόβληµα της γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας των αλληλοσυγκρουόµενων και 

αλληλεπικαλυπτόµενων Νοµοθετικών ∆ιατάξεων, Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων κλπ 

√ Το γενικότερο πρόβληµα της κακής λειτουργίας της αγοράς και του στραγγαλισµού των επιχειρήσεων 

από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 
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Παρόλα αυτά η οµάδα εργασίας κατέληξε σε δέσµη σκέψεων και προτάσεων τόσο άµεσων όσο και 

µακροπρόθεσµων που µπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά και ύστερα να δώσουν οριστικές λύσεις στο 

πρόβληµα. 

 

Σηµαντικό κέρδος αποτέλεσε η νέα διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και αλληλοπληροφόρησης που έγινε µέσω 

του ΒΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ, που αν συνεχιστεί µε τον ίδιο ζήλο θα επιφέρει σηµαντική αλλαγή στη ποιότητα της 

πληροφόρησης και των γνώσεων που διακινούνται µέσω του ΣΑΤΕ.    

 

H κυριότερη διαπίστωση όλων των µελών είναι ότι πρέπει άµεσα να υιοθετηθεί η πάγια πρόταση 

του ΣΑΤΕ για δηµοσιότητα στοιχείων έργων στο ∆ιαδίκτυο – καθιέρωση ∆ελτίου Ταυτότητας 

Έργου ούτως ώστε να µπορούµε να έχουµε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και κοινωνικό έλεγχο 

για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην διαδικασία παραγωγής των έργων και µπορούν να 

προτείνονται οι κατάλληλες κάθε φόρα λύσεις. 

 

Κοινή διαπίστωση όλων των µελών  ότι η διαδικασία κατάθεσης προσφοράς σε διαγωνισµό πρέπει να 

αναβαθµιστεί:   

α) µε την  άµεση εφαρµογή των 2 σταδίων κατάθεσης προσφορών  

Α’ Στάδιο – Κατάθεση τυπικών δικαιολογητικών 

Β’ Στάδιο – Κατάθεση οικονοµικών προσφορών. 

β) µε τη διασφάλιση ότι κάθε εργολήπτης που  συµµετέχει είναι σε θέση, πέραν του πτυχίου ΜΕΕΠ 

που κατέχει, να εκτελέσει έγκαιρα και ποιοτικά το έργο (π.χ. εφαρµογή απαιτούµενης εµπειρίας ή άλλων 

κριτηρίων συµµετοχής, ουσιαστικός έλεγχος ανεκτέλεστου κλπ)  

γ) Με την αποτροπή των µεγάλων εκπτώσεων είτε µέσω κάποιας µαθηµατικής µεθόδου είτε µέσω 

της δυνατότητας της αναθέτουσας αρχής να διαπιστώσει και να βεβαιωθεί αν µε το προσφερόµενο 

αντάλλαγµα διασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα και η ασφάλεια της κατασκευής και του έργου και αν µε 

αυτό το ποσό αυτό καλύπτεται η δυνατότητα αποζηµίωσης όλων των συντελεστών παραγωγής, (π.χ. 

σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης ανοικτού τιµολογίου µε προηγούµενη διαβούλευση επί της µελέτης). 

 

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΟΣ ΥΓΙΟΥΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Οι  παράµετροι ενός υγιούς συστήµατος  ανάθεσης έργων που επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση της 

διαδικασίας ανάθεσης και την εκτέλεση της σύµβασης είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Η διασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. πληρότητα µελέτης και 

τευχών, ορθή προµέτρηση και επάρκεια προϋπολογισµού, εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση,  
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αδειοδοτήσεις,  εξασφαλισµένοι δανειοθάλαµοι , απαλλοτριώσεις ).    

2. Ο καθορισµός των δικαιούµενων να συµµετάσχουν στη  διαδικασία  και του τρόπου αξιολόγησης και  

ελέγχου της καταλληλότητας τους. Έλεγχος  ανεκτέλεστων υποχρεώσεων.   

3. Το  εύρος της διαγωνιστικής διαδικασίας (ανοικτή, περιορισµένη), και τα κριτήρια για την 

αξιολόγηση  των  προσφορών  (µειοδοσία, οικονοµ ικά  συµφερότερη  προσφορά).   

4. Ο  τρόπος  διαµόρφωσης  της  οικονοµικής  προσφοράς  και  του  εργολαβικού ανταλλάγµατος 

(ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου ,προσφορά ποσοστών έκπτωσης, κατ΄αποκοπήν τιµή 

ή τιµές, απολογιστικά, κλπ).   

5. Ο µηχανισµός ελέγχου και αποτροπής των αθέµιτων πρακτικών. 

 

2.1 Η   διασφάλιση   των προϋποθέσεων για την εκτέλεση των εργασιών 

 

Πριν από την δηµοσίευση της προκήρυξης πρέπει να έχουν ελεγχθεί (από την νέα Ανεξάρτητη αρχή για 

τα έργα που έχουν εξαγγελθεί  ή από την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή ) : 

 

• Η πληρότητα της µελέτης  και των τευχών δηµοπράτησης,  

• Η ορθή προµέτρηση  και πληρότητα του προϋπολογισµού δηµοπράτησης, 

• Η επάρκεια της χρηµατοδότησης, 

• Η εξασφάλιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος – απαλλοτριώσεων,  

• Η εξασφάλιση των δανειοθαλάµων – αποθεσιοθαλάµων, 

• Η επίλυση τυχόν άλλων θεµάτων καθυστέρησης (π.χ. αρχαιολογία , προσφυγές περιβαλλοντικών 

οργανώσεων κλπ).  

 

Μόνο εφόσον προχωρήσει ένας συνολικός  έλεγχος πληρότητας πριν την δηµοπράτηση, είναι δυνατόν 

να µπούµε σε διαδικασία δέσµευσης τιµήµατος και χρόνου αποπεράτωσης από την Εργοληπτική 

Επιχείρηση, που είναι ζητούµενο από την Πολιτική Ηγεσία αυτή τη περίοδο.  

 

2.2 Ο  καθορισµός των δικαιούµενων να συµµετάσχουν στη διαδικασία     

 

Κοινή διαπίστωση της οµάδας είναι ότι το ΜΕΕΠ, όπως λειτουργεί σήµερα, δεν παρέχει τις εγγυήσεις 

ότι η εργοληπτική επιχείρηση κάτοχος του εκάστοτε πτυχίου, είναι απαραίτητα και ικανή να εκτελέσει 

έργα των διαφόρων κατηγοριών και προϋπολογισµών που της δίνεται η τυπική δυνατότητα να κάνει, ή 

ότι τα στελέχη της ΜΕΚ (που δυστυχώς για τον κλάδο ίσως και να µην εργάζονται καθόλου στην 

Επιχείρηση) είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις κάθε έργου. 
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Μεσοπρόθεσµα1  σίγουρα απαιτείται ο εκσυγχρονισµός – απλοποίηση – µηχανοργάνωση και  βελτίωση 

της διαφάνειας του ΜΕΕΠ  µέσω  

α) Αύξησης των  κατηγοριών ειδίκευσης σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα – τόσο στο  ΜΕΕΠ 

όσο και στο ΜΕΚ,  Είµαστε ίσως η µόνη ευρωπαϊκή χώρα µε Μητρώο Κατάταξης Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που υπάρχουν τόσο λίγες και γενικές κατηγορίες έργων. Εξάλλου στο ΜΕΚ 

υπάρχουν πλέον πολλές νέες ειδικότητες µηχανικών που δεν έχουν καν δικαίωµα εγγραφής. 

β) Ουσιαστική αξιολόγηση των στοιχείων τεχνικής δυναµικότητας κάθε εταιρείας (απασχολούµενο 

εξειδικευµένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, οργάνωση και διαδικασίες, καθώς και 

διατιθέµενος µηχανολογικός εξοπλισµός, τόσο γενικά όσο και ανά κατηγορία έργων), 

γ) Αξιολόγηση του κύκλου εργασιών τεχνικών έργων ανά κατηγορία και ανά έτος ως κριτήριο 

εµπειρίας, τεχνικής ικανότητας και ταχύτητας εκτέλεσης έργων,   

δ)  Έλεγχος χρηµατοπιστωτικής υγείας και επάρκειας εταιρειών ούτως ώστε να διασφαλίζεται και ο 

εργοδότης αλλά και οι εργαζόµενοι, οι προµηθευτές, οι υπερεργολάβοι κλπ. Απαιτείται 

ουσιαστικός έλεγχος Παγίων, Ιδίων Κεφαλαίων, κλπ.  

ε) Τα κριτήρια και ο τύπος κατάταξης των εταιρειών πρέπει να εφαρµόζονται αναλογικά σε όλες τις 

τάξεις των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και όχι µόνο από την 3η και πάνω.  

 

Στη µεταβατική περίοδο µέχρι την εφαρµογή των ανωτέρω και τον εκσυγχρονισµό του ΜΕΕΠ  ως  

µόνη λύση προβάλει ο έλεγχος της τεχνικής και οικονοµικής ικανότητας πέραν της κατοχής βεβαίωσης 

ΜΕΕΠ µέσω απλών και απόλυτα αντικειµενικών κριτηρίων.  

 

Τα κριτήρια πρέπει να είναι συγκεκριµένα, γνωστά σε όλους από πολύ καιρό πριν τις όποιες 

δηµοπρατήσεις  και σε καµία περίπτωση να µην δίνεται η δυνατότητα στην εκάστοτε Αναθέτουσα αρχή 

να ορίζει τα δικά της. Αυτά τα κριτήρια µπορεί να είναι π.χ.  

α)  Όροι εµπειρίας κατηγορίας ή υποκατηγοριών έργου, πρότυποι και εγκεκριµένοι από το ΥΠΕΧΩ∆Ε  

π.χ. 30% του προϋπολογισµού δηµοπράτησης) σε ίδιας κατηγορίας έργα την τελευταία 6ετία ή και 

περισσότερο, 

β) Προκαθορισµένες υποκατηγορίες εµπειρίας (π.χ. για την οδοποιία έργα σηράγγων, σιδηροδροµικά 

έργα, αυτοκινητόδροµοι, γεφυροποιία, κλπ για τα οικοδοµικά έργα ∆ιατηρητέα κτίρια, έργα 

ενισχύσεων, ειδικά κτιριακά, κλπ). 

γ) Το διατιθέµενο προσωπικό & εξοπλισµός γενικά αλλά και για το συγκεκριµένο έργο, 

δ) Η επίκληση δάνειας εµπειρίας εφ’ όσον γίνεται υποχρεωτικά δεκτή να είναι δεσµευτική τόσο για 

                                          
1 Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω µέτρα αναφέρονται επιγραµµατικά αφού η περαιτέρω εξειδίκευσή τους είναι 
αρµοδιότητα της οµάδας εργασίας του ΣΑΤΕ µε αντικείµενο τα Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.   
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αυτόν που δανείζει όσο και για αυτό που δανείζεται (π.χ. συµβολαιογραφικά συµφωνητικά, συµµετοχή 

στις εγγυήσεις, κλπ) 

ε) Το ανεκτέλεστο σε σχέση µε το όριο ανεκτέλεστου ανά τάξη να λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο 

κατασκευαστικής ευχέρειας,  

στ) Ο κύκλος εργασιών τεχνικών έργων  ανά έτος να µπορεί να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο ταχύτητας  

και αποτελεσµατικότητας στην εκτέλεση των έργων. 

Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα όλα τα παραπάνω στοιχεία µπορούν, απολύτως αντικειµενικά, να 

αποτελούν µέρος της ενηµερότητας πτυχίου  και να είναι αναρτηµένα στο ∆ιαδίκτυο. 

 

2.3    Τα   κριτήρια   για   την αξιολόγηση  των  προσφορών 

 

Η πλειοψηφία συµφώνησε ότι η  ανάδειξη  του Αναδόχου µε βάση τη οικονοµικά συµφερότερη 

προσφορά (Economically Most Advantageous Tender EMAT) πρέπει να είναι ο 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ στόχος.  

 

Προϋποθέτει ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει – και ξέρει πως – να αποκτήσει έργο µεγαλύτερης 

αξίας (εφ’ όρου ζωής) µε τα ίδια λεφτά (value for money), ώστε να αξιοποιήσει κατά τον 

καλύτερο τρόπο τους διατιθέµενους δηµόσιους πόρους και να µεγιστοποιήσει τις αναµενόµενες από το 

έργο εξυπηρετήσεις.   

 

Σε κάθε περίπτωση η ανάδειξη της συµφερότερης προσφοράς πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο 

µε την αξιολόγηση και βαθµολόγηση κάθε µίας – κατά τα λοιπά αποδεκτής – προσφοράς, ως προς 

προκαθορισµένα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, σύµφωνα και µε τα σχετικά υποδείγµατα της Ε.Ε. 

και τη διεθνή πρακτική. Η προσφορά που συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία είναι η 

συµφερότερη προσφορά. 

 

Βεβαίως και στην περίπτωση της συµφερότερης προσφοράς ένα από τα κριτήρια είναι η οικονοµική 

προσφορά. Κατά συνέπεια και στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, πριν από την 

περαιτέρω αξιολόγηση µιας προσφοράς, να διαπιστώσει και να βεβαιωθεί αν µε το 

προσφερόµενο αντάλλαγµα διασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα και η ασφάλεια της 

κατασκευής και του έργου και αν µε αυτό το ποσό καλύπτεται η δυνατότητα αποζηµίωσης 

όλων των συντελεστών παραγωγής, τηρουµένων όλων νοµίµων υποχρεώσεων και υπό τους 

όρους της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας. 

 

Ωστόσο η γενικευµένη αποδοχή του συστήµατος της οικονοµικά συµφερότερης προσφοράς, παρότι 

εφαρµόζεται ευρέως στην υπόλοιπη Ευρώπη, µας βρίσκει επιφυλακτικούς έως αντίθετους αυτή τη στιγµή  
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µέχρι ότου διασφαλιστούν εκείνοι οι όροι ίσης µεταχείρισης και αντιµετώπισης όλων των διαγωνιζόµενων 

από τις αναθέτουσες αρχές. 

 

Ένα πρώτο τεστ αντικειµενικότητας  της διοίκησης θα είναι η εφαρµογή του µέτρου ανάρτησης στο 

διαδίκτυο όλων των συµβάσεων . 

 

Έως τότε  η πλειοψηφία των µελών της για τα έργα των  οποίων  η  εκτιµώµενη  αξία δεν 

υπερβαίνει τα κατώφλια των κοινοτικών οδηγιών ( < 4.845.000 €  από 1/1/2010 !) η 

πλειοψηφία των µελών της οµάδας εργασίας θεωρεί τον µειοδοσία στο οριακό κόστος 

εργασιών µέσω µαθηµατικού αλγορίθµου  ως τη λογικότερη οδό εξόδου από τη σηµερινή 

παράλογη κατάσταση. 

 

Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να βρεθεί ο τρόπος αποφυγής των οµαδοποιήσεων που προκάλεσε η 

προηγούµενη εφαρµογή της µεθόδου. Προτάθηκε µέχρι και η προσµέτρηση (προσωρινά έως την 

ολοκλήρωση του διαγωνισµού) ενός ποσοστού του προϋπολογισµού κάθε έργου (π.χ. 5%)  στο 

ανεκτέλεστο ώστε να περιοριστεί το φαινόµενο συµµετοχής στο διαγωνισµό όχι για ίδιο όφελος αλλά 

κατ’ επίκληση άλλης εταιρίας, ωστόσο η δυσκολία πρακτικής εφαρµογής αναγνωρίζεται ότι είναι µεγάλη. 

 

Στα υπόλοιπα έργα, δηλ. τα έργα πάνω από 4.845.000 € η επιλογή της µειοδοσίας είναι η µονή εφικτή 

και ρεαλιστική µέθοδος είτε επιλεχθεί η ανοιχτή διαδικασία είτε η περιορισµένη µέσω προεπιλογής, µε 

προτίµηση για τον τρόπο διαµόρφωσης της προσφοράς το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης ανοικτού 

τιµολογίου, όπως αναλύεται παρακάτω. 

 

2.4 Η   διαµόρφωση   της   οικονοµικής   προσφοράς    

 

1.  Η πλέον διαδεδοµένη µέθοδος παγκοσµίως, είναι η ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού 

τιµολογίου   χωρίς να δίνονται οι τιµές της µελέτης (παρέχονται µόνο οι προϋπολογιζόµενες ποσότητες), 

αλλά µόνο ο συνολικός κατά τη µελέτη προϋπολογισµός του έργου, και ο οποίος συνήθως δεν 

ορίζεται ως ανώτατο όριο των προσφορών. Ως κύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου αυτής, όπως 

αυτή εφαρµόζεται στις χώρες της Ε.Ε., αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α.  Απαραίτητο είναι να προηγείται µια περίοδο διαβούλευσης και υποβολής ερωτηµάτων ώστε 

όλοι οι διαγωνιζόµενοι να αποκτήσουν µια πλήρη εικόνα του δηµοπρατούµενου έργου και η Υπηρεσία να 

διασφαλίσει ότι οι διαγωνιζόµενοι γνωρίζουν καλά το δηµοπρατούµενο έργο.  

β. Στα άρθρα του τιµολογίου και του προϋπολογισµού προσφοράς που δίνονται για 

συµπλήρωση, περιλαµβάνονται σε χωριστή οµάδα και οι εργασίες εγκατάστασης, διατήρησης και 

αποµάκρυνσης του εργοταξιακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού φύλαξης, σήµανσης, ασφάλειας 
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και υγείας κλπ. 

γ. Οι προσφερόµενες τιµές µονάδας είναι τιµές εξόφλησης, δηλαδή περιλαµβάνουν και τα γενικά 

έξοδα και το όφελος του Αναδόχου, το οποίο δεν είναι ένα προκαθορισµένο και υποχρεωτικό για όλους.   

δ. Ο έλεγχος «οµαλότητας» δεν γίνεται σε σχέση µε τιµές της µελέτης αλλά µε οριζόντια 

σύγκριση και συσχετισµό των τιµών µονάδος των επιµέρους προσφορών µεταξύ τους. (πολύ 

ενδιαφέρουσα πρόταση για αυτό τα έλεγχο οµαλότητας υποβλήθηκε από τον κ. Σταµόπουλο  όπου µε 

µαθηµατική µέθοδο θα εξοµαλύνονται τυχόν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των τιµών που υποβλήθηκαν 

από τους διαγωνιζοµένους και ο µειοδότης θα προκύπτει βάσει της φθηνότερης ανηγµένης προσφοράς, 

αλλά θα εκτελεί τα έργο µε τις δικές του τιµές και όχι τις εξοµαλυµένες .Περαιτέρω ανάλυση θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ/ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ). 

στ. Για την αποφυγή αθέµιτων πρακτικών, θα θεσπιστεί ποσοστό (π.χ. ± 5%) ως όριο 

διακύµανσης των ποσοτήτων. Επίσης κατά την δηµοπράτηση θα δίνεται και αντίγραφο µε cd ώστε να 

αποφευχθεί σκόπιµη παραποίηση κάποιου άρθρου τιµολογίου. 

Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής:   

• εξασφαλίζει ότι οι διαγωνιζόµενοι θα µελετούν το έργο και θα υποβάλουν επεξεργασµένες 

προσφορές,  

• περιορίζει τις συµµετοχές στους πραγµατικά ενδιαφερόµενους και παράλληλα προωθεί την 

αναγκαία εξειδίκευση του κλάδου και  

• περιορίζει την εµφάνιση µεγάλων εκπτώσεων καθώς και τις οµαδοποιήσεις. 

 

2. Η προσφορά έκπτωσης επί των τιµών ενός τιµολογίου µελέτης είναι εξαιρετικά περιορισµένη και 

εφαρµόζεται µόνο σε έργα συντήρησης µικρής κλίµακας. 

 

3. Η προσφορά τιµής ή τιµών κατ΄αποκοπήν (ΚΑΤ) προϋποθέτει πλήρη και σαφή τεχνική 

περιγραφή και µελέτη των προς εκτέλεση εργασιών. Εδώ υπάρχει αρκετή εµπειρία από τις δηµοπρασίες 

ιδιωτικών έργων σε σχέση µε τις υποβαλλόµενες αναλύσεις (προµετρήσεις από τους διαγωνιζόµενους και 

τιµές ελεύθερα διαµορφούµενες) στον τεχνικό φάκελο της προσφοράς που αξιολογείται (εξοµάλυνση 

τυχόν αποκλίσεων, µε  δυνατότητα αποχώρησης εφόσον διαπιστωθεί λάθος στις ποσότητες, πριν το 

άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών). 

  

2.5 Ο µηχανισµός ελέγχου και αποτροπής των αθέµιτων πρακτικών 

 

Επιβάλλεται η ταυτοποίηση και καταγραφή των αθέµιτων πρακτικών (ΑΠ) κατά την ανάθεση των 

δηµοσίων συµβάσεων και η κατάταξή τους ανάλογα µε τη σοβαρότητα και την ποινή που προβλέπεται, 

τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή όσο και για τους συµµετέχοντες εργολήπτες. 

Στις ΑΠ πρέπει να περιληφθούν π.χ.: 
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√  Η δηµοπράτηση έργου µε ελλιπείς µελέτες και ανεπαρκή προϋπολογισµό, 

√ Η καταχρηστική προσφυγή σε ειδικούς όρους, απευθείας αναθέσεις, µελετοκατασκευές κλπ, 

√ Η υποβολή προσφοράς κάτω από το άµεσο κόστος του έργου, όπως αυτό µπορεί να 

προσδιορίζεται µε τα (νέα) επίσηµα αναλυτικά τιµολόγια εργασιών και  

√ Η συµπαιγνία. 
 

3.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΜΕΤΡΑ 
 

Επίσης  στα πλαίσια του εξυγίανσης του συστήµατος ανάθεσης έργων ανήκουν και τα παρακάτω 

µέτρα: 

• Καθιέρωση σύγχρονων αναλυτικών τιµολογίων και δίκαιου τρόπου αναθεώρησης.  

• Θεσµοθέτηση της δυνατότητας σύστασης συµπράξεων (κ/ξίες) ετερόρρυθµου χαρακτήρα, όπου 

κάθε µέλος ευθύνεται για τις εργασίες που αναλαµβάνει (για π.χ. οικοδοµικές, η/µ κλπ).  

• Η επιβεβαίωση της εγκυρότητας των υποβαλλόµενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 

(πιθανώς και των συµµετοχής) να γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραλαβή τους 

αυτόµατα µέσω διαδικτύου, εφόσον οι εκδούσες Τράπεζα υποχρεωτικά καταχωρούν τις 

εγγυητικές στο διαδίκτυο. 

• Επανεξέταση των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που µέχρι σήµερα µόνο το τραπεζικό 

σύστηµα ωφέλησαν και δεν απέτρεψαν τις µεγάλες εκπτώσεις. Εξάλλου µε την δροµολογούµενη 

εξυγίανση του συστήµατος ανάθεσης παύει να υπάρχει πλέον η αιτία επιβολής των πρόσθετων 

εγγυήσεων. 

4.  ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ  

 

Τέλος ως άµεσα µέτρα για την εκτόνωση της σηµερινής κατάστασης προτείνονται: 

 

1. Άµεση εφαρµογή  της  ανάρτησης στο διαδίκτυο πλήρους εικόνας για την πορεία κάθε έργου, των 
εκτελούµενων τώρα συµπεριλαµβανόµενων – ∆ελτίο Ταυτότητας Έργου.  

2. Άµεση εφαρµογή της  ∆ιαδικασίας διαγωνισµού σε δύο διακριτά στάδια και σε διαφορετικές 
ηµεροµηνίες µεταξύ τους  µε τη κατάθεση των τυπικών δικαιολογητικών στο 1ο στάδιο και την 
κατάθεση των οικονοµικών προσφορών όσων διαγωνιζόµενων τελικά παραµείνουν µετά τις τυχόν 
ενστάσεις σε 2ο στάδιο και αποσφράγιση αυθηµερόν. 

3. Συνολική επανεξέταση του ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών, µε  προτεινόµενο αφενός τη µείωση 
του ορίου κάθε τάξης και παράλληλα τη προσµέτρηση του ποσού του προϋπολογισµού µελέτης και όχι της 
προσφοράς για κάθε νέο έργο. Παράλληλα προκειµένου να αποφορτιστεί αρχικά η 6η τάξη και στη 
συνέχεια και όλες οι υπόλοιπες , εξέταση της επαναφοράς ενός ρεαλιστικού  ορίου για την 7η τάξη. Άµεση 
εφαρµογή της δηµοσιοποίησης του ανεκτέλεστου κάθε εταιρείας αναλυτικά (όπως υπάρχει ηλεκτρονικά 
σήµερα και  εµφανίζεται στην ενηµερότητα πτυχίου) στο διαδίκτυο. 

4. Στα έργα   των  οποίων  η  εκτιµώµενη  αξία δεν υπερβαίνει  τα κατώφλια των κοινοτικών οδηγιών 
άµεση εφαρµογή της µειοδοσίας στο οριακό κόστος εργασιών µέσω µαθηµατικού 
αλγορίθµου.    
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Για την οµάδα εργασίας ΣΑΤΕ 

1. ΒΑΓ∆ΑΤΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΟΚΤΑΝΑ ΑΤΕ 
2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΕΓΑ-Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ 
4. ∆ΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 
5. ∆ΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ARSIA CONSTRUCTIONS 
6. ∆ΟΥΣΕΜΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
7. ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ – ΠΛΑΤΩΝ - ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
8. ΖΙΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΖΙΩΡΗΣ ΑΝ.ΤΕΧ.ΤΟΥΡ.ΛΑΤ.ΒΙΟΜ.ΕΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ 
9. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΡΓΟΝ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Τ.Ξ.Ε.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡ 
10. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
11. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ  
12. ΚΟΚΚΙΝΗΣ Ν.  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕ 
13. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ 
14. ΚΟΝΤΟΕΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ 
15. ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ 
16. ΜΑΥΡΟ∆ΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΗΡΩΝ ΑΤΕ 
17. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ 
18. ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ 
19. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 
20. ΠΑΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΝΩ∆ΟΜΗ ΑΤΕΒΕ 
21. ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
22. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΤΕ 
23. ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΒΟΞ ΑΤΤΕΕ 
24. ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ 
 
Συνεργάστηκε και βοήθησε επίσης σηµαντικά ο επιστηµονικός συνεργάτης του ΣΑΤΕ κ. ∆. Τουλιάτος. 

 

    
  
 
 
 

 
            

 
 

 

 
 


