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        ΠΡΟΣ τον 
        Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων  
        Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 
        Φειδίου 4-16 
        106 78  ΑΘΗΝΑ 
         
      Προς : Βήµα  Μελών  
 
 
 
Θέµα : «Προτάσεις για το νέο θεσµικό πλαίσιο ∆ηµοσίων Έργων .» 
 
 
Συνάδελφοι , 

 

    Με αφορµή τον ανοικτό διάλογο που έχει ξεκινήσει ο Σ.Α.Τ.Ε  για την υποβολή προτάσεων-

θέσεων για τον εκσυγχρονισµό τόσο του συστήµατος παραγωγής έργων όσο και του υφιστάµενου 

γενικού πλαισίου κατασκευής έργων  έχω να επισηµάνω τα κάτωθι και να  καταθέσω τις παρακάτω 

προτάσεις – σκέψεις  

 

Α )   Επισηµάνσεις   

 

       Το ισχύον σύστηµα (µειοδοσία-πρόσθετες εγγυήσεις) δεν λειτούργησε στο πλαίσιο του υγιούς 

ανταγωνισµού έτσι όπως ο νοµοθέτης του πίστευε ότι θα λειτουργήσει . Τα υψηλά επίπεδα των 

εκπτώσεων όµως δεν οφείλονται αποκλειστικά στο µειοδοτικό σύστηµα αλλά και στην σηµαντική 

µείωση του  αριθµού των δηµοπρατούµενων έργων (κυρίως στην περιφέρεια )  λόγω έλλειψης 

πιστώσεων  του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ,  στο κλείσιµο του Γ Κ.Π.Σ  και την 

αδράνεια των φορέων και των υπηρεσιών για την έναρξη ένταξης έργων στο Ε.Σ.Π.Α   γεγονότα  

που οδήγησαν  αρκετές εταιρείες σε υψηλές εκπτώσεις µε σκοπό και µόνο την εξασφάλιση  

δουλειάς για το προσωπικό τους και την βιωσιµότητα τους  .  

     Το σύστηµα µε τις αυξηµένες εγγυήσεις όχι µόνο δεν λειτούργησε και αποδείχθηκε λάθος εξ 

αρχής αλλά δηµιούργησε πρόσθετο κόστος στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις , δεν  συγκράτησε  τα 

ποσοστά των εκπτώσεων αλλά δούλεψε υπέρ της  αύξησης τόσο των προµηθειών όσο και του  

κέρδους  των Τραπεζών καθόσον σε όλα τα δηµοπρατούµενα έργα ο ανάδοχος καλείται να 

προσκοµίσει το ανώτατο ποσό εγγύησης . 

 

 



Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. 
Αθ.∆ιάκου 29Α Πάτρα  τ η λ . 2610.271.574 271.586  fax 2610.271.576
 
 

  Πιστεύω όµως ακράδαντα ότι το µειοδοτικό σύστηµα εξασφαλίζει και διασφαλίζει άλλες 

παραµετρούς που όλοι γνωρίζουµε και που στο παρελθόν του µαθηµατικού τύπου δηµιούργησαν 

σωρεία προβληµάτων  στους πραγµατικούς κατασκευαστές και όχι στους αναδόχους των έργων . 

 

 

Β) Προτάσεις –Σκέψεις  

 

α) Μειοδοτικό σύστηµα σε δύο στάδια Αξιολόγηση κριτήρια – Προσφορά(Πρόταση ΕΛΤΕΡ- ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ )  

 

β) ∆ηµιουργία Ανεξάρτητης αρχής µε τµήµατα σε κάθε νοµό για τον έλεγχο κριτηρίων και έκδοση 

νέων πτυχίων ΜΕΕΠ (Πρόταση ΕΛΤΕΡ) αλλά µε την συµµετοχή στην επιτροπή και στον έλεγχο 

εκπροσώπου Εργοληπτικής Οργάνωσης ο οποίος θα ορίζεται ανάλογα µε την ζητούµενη τάξη . 

 

γ) Από Α2 τάξη και άνω να εφαρµόζεται τύπος κατάταξης ,νοµική µορφή εταιρείας (προσωπική 

µέχρι Α2 τάξη και από 1ης και άνω ΑΕ )  να ζητούνται κριτήρια όπως απαραίτητος εξοπλισµός για 

έργα (Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΛΙΜ) , καταστάσεις προσωπικού , να υποβάλλουν έκθεση δραστηριότητας ανά 

εξάµηνο όλες οι επιχειρήσεις  µέσω διαδικτύου (ξεχωριστός κωδικός για κάθε ΜΕΕΠ  και 

καταχώριση δικαιολογητικών µε αριθµ πρωτ ,υπηρεσία και ηµεροµηνία) , το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

να προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό και όχι µετά την έκπτωση (πρόταση ∆ΗΜΕΡ) , 

συµπεριφορά της επιχείρησης µε τήρηση ανάλογου ηλεκτρονικού µητρώου . 

 

δ) Κατάργηση πρόσθετων εγγυήσεων (πρόταση ΕΛΤΕΡ) 

 

ε) Κατάργηση όλων των ΜΕΕΠ και ΜΕΚ συνταξιούχων ,αναδιάρθωση του ΜΕΚ µε αύξηση τάξεων 

.π.χ γιατί µία εταιρεία θα πρέπει να έχει 2 ή 3 ή 10 ΜΕΚ ∆ ανά κατηγορία και να µην µπορεί να έχει 

ένα ή δύο ΜΕΚ  Ε ή ΣΤ τάξης το οποίο θα εκδίδεται από την αντίστοιχη εµπειρία του πραγµατικού 

κατασκευαστή και ανά κατηγορία έργου έτσι ώστε να σταµατήσει αυτή η βιοµηχανία νοικιασµένων 

πτυχίων και η πληθώρα των ΜΕΚ  . 

 

στ)  Αύξηση του εργολαβικού οφέλους απο 18% σε 22%  

 

ζ)   Τήρηση χρονοδιαγράµµατος σε όλα τα έργα και εφαρµογή ποιοτικού ελέγχου σε επίπεδο 

ΕΣΠΕΛ . 
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η)  Σε όλα τα έργα µετά την υπογραφή της σύµβασης να πραγµατοποιείται εκταµίευση του ποσού 

του συµβατικού αντικειµένου στην Προϊσταµένη Αρχή έτσι ώστε να µην υπάρχει καµία 

καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών και των πληρωµών των αναδόχων .  

 

στ )   Κατάθεση ανάλογων Εγγυητικών επιστολών σε περίπτωση µελετών ιδιωτικών γραφείων . 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην λέξη αξιόπιστοι  που χρησιµοποιεί η ΕΛΤΕΡ στην 

πρόταση της . Πράγµατι τελευταία για ότι κακό συµβαίνει ευθύνεται ο εργολάβος αγνοώντας ο 

κόσµος τον αγώνα που καθηµερινά δίνει ο εργολάβος µηχανικός και όχι ο εργολάβος 

επιχειρηµατίας  µέσα στα εργοτάξια και  στις  διάφορες εµπλεκόµενες υπηρεσίες γνωρίζοντας 

πολλές φορές την αδιαφορία και την περιφρόνηση  σε υπέρτατο βαθµό .  

  Πρέπει να ανακτήσουµε  την φήµη µας , να καταστούµε αξιόπιστοι και να τονίσουµε «ότι είµαστε 

το πιο δυναµικό ,έντιµο ,επιστηµονικά καταρτισµένο και εργατικό κοµµάτι όλων των 

µηχανικών. Πρέπει να αµυνθούµε της καλής µας φήµης και να δώσουµε στο κόσµο να 

καταλάβει ότι δεν έχουµε καµία σχέση µε επιχειρηµατίες κατασκευαστές που κάνουν τον 

µηχανικό»(Βιβλίο Κ.Γαλανόπουλος- Εργολαβικές Αναµνήσεις )  αλλά είµαστε  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ . 
 

 
 
 
     

Με   τιµή  
                                                                                                    Για την Εταιρεία 
 
 
 
 

     Βλασταράς Βασίλειος 

 Μηχανολόγος Μηχ/κός-Ε∆Ε 

 
           

 
 

 

 

 


