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ΠΡΟ: ΣΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ (.Α.Σ.Δ.) 

 

ΚΟΙΝ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ – ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ 

            Τπόψη: ΤΠΟΤΡΓΟΤ κ. Γ. ΡΔΠΠΑ 

                           ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΣΗ 

                           ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜ. ΔΡΓΩΝ κ. Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ 

 

Καηαζέησ ζπκπιεξσκαηηθά πξνεγνύκελσλ επηζηνιώλ κνπ, κεηά από κειέηεο αξθεηώλ 

πξνηάζεσλ πλαδέιθσλ θαη ζπιιόγσλ ηηο παξαθάησ ζέζεηο γηα ζπδήηεζε. 

Δπεηδή ε Παηξίδα καο έρεη αλάγθε από ΓΙΚΑΙΟΤ ΝΟΜΟΤ θαη  ΚΑΝΟΝΔ 

ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ νη νπνίνη ζα ηεξνύληαη από όινπο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

επηβάιιεηαη : 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ 

 

 Γηαηήξεζε ηνπ Τπάξρνληνο Νόκνπ κε βειηηώζεηο ζε ζεκεία πνπ δεκηνύξγεζαλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

 Πιήξεηο Μειέηεο ζε επίπεδν εθαξκνγήο 

 Πξηλ από θάζε Γεκνπξάηεζε λα έρεη εμαζθαιηζζεί ηόζν ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ όζν θαη ε έθδνζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ. 

 Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ πκβαηό απζηεξά εθαξκόζηκν ρσξίο απνθιίζεηο. 

 Οξζόο πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ. 

 

ΒΔΛΣΙΩΔΙ 

 

1. Αλαζεώρεζε όισλ ησλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ΜΔΔΠ εληόο εύινγνπ ρξόλνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηύπνπ θαηάηαμεο κε εθαξκνγή από Α2 ηάμε θαη άλσ πνπ ζα 

ππεηζέξρνληαη παξάκεηξνη απζηεξόηεξνη (κε πξόζεκν + ή - ) επί πιένλ ησλ 

ζεκεξηλώλ, κε βαζκνινγία ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο, ηακεηαθά ππόινηπα, δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο, πάγηα, εκπεηξία εηδηθνηήησλ 

έξγσλ, ππόινηπν αλεθηέιεζηνπ, (παξαηάζεηο πξνζεζκηώλ έξγνπ, αύμεζε ηνπ θπζηθνύ 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, ηξνπνπνίεζε κειεηώλ θ.ι.π.) νύησο ώζηε λα 

πρηκοδοηούληαη θαη λα εληζτύοληαη οη ελεργά σγηείς θαη ζσλεπείς επητεηρήζεης. 

2. ύζηαζε εηαηξεηώλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) κε ην βαζηθό κέηνρν 

ηαπηόρξνλα θαη ηερληθό ζηέιερνο. 

3. Σξνπνπνίεζε, ζηειέρσζεο ησλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ κε θαηάργεζε 

ζηειέρσζεο ζπληαμηνύρσλ Γεκνζίνπ θαη ζπκκεηνρή  ζηειερώλ ΜΔΚ Α,Β ηάμεσλ γηα 

ελίζρπζε, απνξξόθεζε Νέσλ Μεραληθώλ. 
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4. ΟΥΙ Γηαθεξύμεηο κε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ κε πξνεπηινγέο ζε 2 θάζεηο γηα 

αλάδεημε αλαδόρνπ, κε πξόζρεκα όηη ζα πάξεη ρξόλν ε αλαζεώξεζε, κέζα από ην 

ΜΔΔΠ, γηαηί πνηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

απαηηνύληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δεκνζηεύζεηο κέζα ζε 1 κήλα ή 15 εκέξεο από 

θάζε Τπεξεζία γηα θάζε έξγν δηαθνξεηηθά θαηά ην δνθνύλ; Πιήρως αδηαθαλής ε 

πρόηαζε. 

5. ΟΥΙ Γεκνπξαηήζεηο κε ζύζηεκα Μειέηε – Καηαζθεπή. ΟΥΙ Γεκνπξαηήζεηο κε 

εηδηθνύο όξνπο (θσηνγξαθηθνύο) εθηόο εμαηξεηηθώλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ. 

6. Καηάξγεζε όισλ ησλ αλαζέζεσλ από 1 επξώ θαη άλσ. 

7. Καηάξγεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπκβάζεσλ, αλάισζε απξνβιέπησλ γηα 

ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαη κόλν. 

8. Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα έξγνπ από Γεκνζίεπζε έσο Παξάδνζε ηνπ. 

9. Γεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθό ηύπν θαη Γηαδίθηπν γηα 5 ζπλερείο εκέξεο γηα ζπκκεηνρή 

ελδηαθεξόκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ ζεηζκνύ, 

πιεκκπξώλ, ππξθαγηώλ θαη όρη Αλαζέζεηο ή Πξνζθιήζεηο πεξηνξηζκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

10. Ο ρξόλνο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ λα επεθηαζεί ζην 3πιάζην ή πνιιαπιάζην ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

11. Πρέπεη λα ηεζεί Σέιος ζηελ σποθρηζία θαη ζηολ ΜΤΘΟ όηη οη κεγάιες ΕΚΠΣΩΕΙ 

είλαη ηο πρόβιεκα ηες ποηόηεηας παραγωγής δεκοζίωλ έργωλ. 

Σο πρόβιεκα είλαη ζηελ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  -  ΑΞΙΟΚΡΑΣΙΑ θαη ζηελ ΤΝΕΠΕΙΑ ηωλ 

εκπιεθοκέλωλ. Οη θαιοί εργοιάβοη θαη οη θαιοί επηβιέποληες θαηαζθεσάδοσλ 

ποιύ θαιά έργα  (ποζοηηθά θαη ποηοηηθά) ΚΑΙ κε έθπηωζε 45% θαη οη θαθοί 

εργοιάβοη θαη θαθές Τπερεζίες θαηαζθεσάδοσλ Καθόηετλα έργα θαη κε 10% κε 

άπεηρα παραδείγκαηα θαη γηα ηης δύο περηπηώζεης (θηηρηαθά έργα κε θαη’ 

αποθοπή ηίκεκα έθπηωζε 45% θαη έθπηωζε 10% κε ίδηα αποηειέζκαηα ποηοηηθά) 

θαη ζαθώς οηθολοκηθή επηβάρσλζε ηοσ θράηοσς, κε ποιιαπιάζηο θόζηος. 

12. Σν ΚΡΑΣΟ έρεη αλάγθε ηελ πξνζθεξόκελε έθπησζε από Τγηείο ζπλεπείο 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα εθηειέζεη πεξηζζόηεξα έξγα θαη λα πξνζθέξεη 

δνπιεηά θαη ακνηβή ζε πνιινύο θαη όρη λα ζπγθεληξώλεη πνιιά ρξήκαηα ζε ιίγνπο. 

13. Γεκηνπξγία Μεηξώνπ Δπηβιεπόλησλ Μεραληθώλ ηνπ Γεκνζίνπ Φνξέα κε αλάινγε 

εκπεηξία θαη πξνζόληα αλά είδνο έξγνπ, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο. 

14. Γεκηνπξγία Μεηξώνπ Μειεηώλ Μεραληθώλ ηνπ Γεκνζίνπ Φνξέα κε αλάινγε εκπεηξία 

θαη πξνζόληα αλά είδνο έξγνπ, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη 

επζύλε ηνπο ηελ Γεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο 

θπξώζεηο. 

15. Γεκηνπξγία ώκαηνο Οξθσηώλ Μεραληθώλ πνπ ζα ειέγρεη θαη ζα αμηνινγεί ηόζν ηα 

Μεηξώα ησλ κεραληθώλ Δπηβιεπόλησλ θαη Μειεηώλ Γεκνζίνπ όζν θαη ηα κεηξώα 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο έξγσλ. 

16. Καηάξγεζε πξόζζεησλ εγγπεηηθώλ, ή δηαηήξεζήο ησλ ζε άιιε θιίκαθα κέρξη ελόο 

νξίνπ εθπηώζεσλ πνιιαπιάζην ηνπ ππάξρνληνο (12%) θαη δηαηήξεζήο ησλ ζε άιιε 

θιίκαθα, πάλσ απ’ ηελ νπνία ζα βαζκνινγείηαη θαη ζα ππεηζέξρεηαη ζηνλ ηύπν 

θαηάηαμε ηεο εηαηξείαο ζην ΜΔΔΠ. 

17. Υξόλνο ηζρύνο εγγπεηηθώλ θαιήο εθηέιεζεο ίζνο κε ηνλ ρξόλν ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 



18. Γιαηήπηζη ηπόπος ανάδειξηρ Μειοδόηη με ζςζηήμαηα ανάθεζηρ ηην 

οικονομικόηεπη πποζθοπά : 1. Καη’ αποκοπή ηίμημα. 

                                                               2. Δπί πποϋπολογιζμού μελέηηρ πποζθεπόμενη 

                                                                   έκπηωζη. 

                                                               3. Δλεύθεπη ζςμπλήπωζη με ακπίβεια ποζοηήηων 

                                                                   και είδορ επγαζιών. 

              Γεζκεπηηθά ρσξίο θακία ππέξβαζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο. 

 

Με ιίγα ιόγηα ε πξόηαζή κνπ είλαη όηη θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζα έρεη κηα ηαπηόηεηα 

πνπ ζα πξνθύπηεη κόλν κέζα από ην ΜΔΔΠ κε έλα ηύπν θαηάηαμεο πνιιαπιώλ παξακέηξσλ, 

εηδηθόηεηαο έξγσλ, ζηειερώλ, νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηηθώλ ηακεηαθώλ ππνινίπσλ, 

παγίσλ, δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ, ππνινίπσλ αλεθηέιεζηνπ, εκπξόζεζκσλ ζπκβαηηθώλ, 

ζπληειεζηώλ παξακέηξνπ αζξνίζκαηνο πξόζζεησλ εγγπεηηθώλ θιπ ε νπνία ζα ηζρύεη γηα 3 

έηε θαη κε ηελ νπνία ηειηθή ηαπηόηεηα πνπ ζα πξνθύπηεη γηα ηελ θάζε επηρείξεζε ζα 

ζπκκεηέρεη ζηνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζκνύο. ην δηάζηεκα ησλ 3 εηώλ νη εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζα αμηνινγνύληαη  γηα ηελ ζπλέπεηά ηνπο από ην ζώκα νξθσηώλ κεραληθώλ θαη 

ζα βαζκνινγνύληαη κε ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα ππεηζέξρνληαη ζηνλ ηύπν θαηάηαμεο γηα ηελ 

επόκελε αλαζεώξεζή ηνπο. 

Σν Κξάηνο είλαη εθείλν πνπ έρεη ηελ επζύλε λα δώζεη ηελ θαηεύζπλζε ζπλείδεζεο ιεηηνπξγίαο 

θαλόλσλ δηθαίσλ, θαηά ζπλέπεηα λα εληζρύζεη θαη αληακείςεη όζνπο κε ζπλέπεηα 

αληαπνθξίλνληαη θαη λα απνζαξξύλεη απηνύο πνπ εληζρύνπλ δηαδηθαζίεο ππέξ νιίγσλ, 

νκάδσλ θιπ. θαη λα δώζεη έλα ηέινο ζε ιαλζαζκέλεο ηαθηηθέο ηνπ παξειζόληνο κε ζπλερή 

αμηνιόγεζε όισλ.  

 

                                                                                                                              Δπραξηζηώ         

                                                                                                                  Με ηηκή γηα ηελ εηαηξεία 

 

 

 

 

                                                                                                             Υ. Σζανπξδά-Αλδξηνπνύινπ 


