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ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.                                         ΠΡΟΣ                                          
Καραϊσκάκη 140 - 144 Πάτρα                                               ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΣΑΤΕ                           
Τηλ : 2610 - 620460                                                 
Fax  : 2610 - 240476                                                                                                           
e-mail : parasks@otenet.gr 
 
 
Θέµα: 1) Πληθαίνουν τα κατεπείγοντα έργα του άρθρου 32. 
           2) Όροι, "ειδικοί όροι", "ειδικά έργα" και συνάδελφοι µε "ειδικότητες". 
           3) Οι υπερβολικές εκπτώσεις και τα έργα: Μία απλή πρόταση. 
 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
πριν απ' όλα να απευθύνω χαιρετισµό στο νέο ∆.Σ του συνδέσµου και να του ευχηθώ να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του σε µία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όπως αυτή που 
διανύουµε. 
Να αφουγκράζεται µε προσοχή τα προβλήµατα και την γνώµη των συναδέλφων και να 
µη διστάζει να καταγγέλλει παράνοµες πράξεις και παραλείψεις απ' όπου κι αν 
προέρχονται χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν. 
Από τον Σεπτέµβρη του 2016 είχα επισηµάνει από τούτο το βήµα ότι ο ν.4412/16, 
συχνά µε πρόσχηµα την εναρµόνιση µε τις κοινοτικές οδηγίες, εισαγάγει διατάξεις 
στην διαγωνιστική διαδικασία που αν µη τι άλλο παρέχουν την ευχέρεια στις 
αναθέτουσες αρχές για κάθε είδους αυθαιρεσία. 
Ενδεικτικά αναφέρω τα άρθρα 32, 75 και 76,86 κ.λ.π. 
Πιο συγκεκριµένα: 

1)  Η επίκληση του κατεπείγοντος µε εφαρµογή του άρθρου 32 περί απ' ευθείας 
ανάθεσης µε διαπραγµάτευση έχει γίνει πολύ "της µόδας" τελευταία. Σαν να έχει 
πέσει "γραµµή" !!! 

      Μάλιστα επειδή πολλές αναθέτουσες αρχές φοβούνται την κατακραυγή 
εφαρµόζοντας πιστά τον νόµο που αφήνει στην κρίση τους να καλέσουν 
όποιον(ους) θέλουν και να διαπραγµατευθούν µαζί του(ους) καταρτίζουν κάποιους 
αυθαίρετους πίνακες "επαϊόντων" συναδέλφων και από αυτούς προβαίνουν σε 
αµφισβητούµενες κληρώσεις κάποιων 5-7 και οι οποίοι θα δώσουν τελικά 
προσφορά. 

      Βλέπε πολύ πρόσφατο το παράδειγµα της Περιφέρειας Αττικής που µε άφησε µε 
την απορία γιατί τελικά να µην κληθούν να δώσουν προσφορά και οι 23 του 
πίνακα για να έχουµε µεγαλύτερο ανταγωνισµό παρά έπρεπε ντε και καλά να 
κληρωθούν 7 που µάλλον θα ήταν….. υπέροχοι; 

      (Μόλις τώρα πληροφορήθηκα ότι εκ των 7 οι 4 δεν υπέβαλαν προσφορά κι έτσι 
έδωσαν µόνο οι 3 µε εκπτώσεις από 26% έως 32% περίπου. 

      Σκεφτείτε, σε καλούν σε διαπραγµάτευση για έργο 19,5 εκατοµµύρια ευρώ και δεν 
πας !!!  

      Αριστούργηµα: η επιτοµή της διαφάνειας και του ελεύθερου και υγιούς  
ανταγωνισµού !!! Αναµένουµε τώρα και την διαπραγµάτευση...) 

      Και ας µην έχουν κάποιοι εξ αυτών κατασκευάσει ποτέ έργα οδοποιίας 
στερούµενοι και του στοιχειώδους µηχανικού εξοπλισµού. 
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      Κάτι τέτοια προσπάθησαν να κάνουν και στην δική µας περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας 
αλλά προς τιµήν τους µετά και την δική µας σθεναρή παρέµβαση κάλεσαν τελικά 
όλες τις επιχειρήσεις της περιφέρειας που είχαν τα τυπικά προσόντα.  

      Η επίκληση του επείγοντος και του κατεπείγοντος είναι µία παλιά ιστορία που 
πέριξ αυτής στήθηκαν κατά το παρελθόν πλείστες όσες σκοτεινές ιστορίες 
αναθέσεων, συµπληρωµατικών συµβάσεων κ.λ.π. συχνά πατώντας επί αθώων 
θυµάτων και καταστροφών. 

      ∆υστυχώς και στον ν.4412/16 εισάγεται ανεπεξέργαστη και διασταλτική η 
έννοια του επείγοντος µε µόνη εξαίρεση τις τυχόν παραλείψεις και 
καθυστερήσεις των υπηρεσιών. 

     Έχουν υπάρξει όµως σοβαρές νοµολογίες και έγκυρες προσεγγίσεις πού 
διαχωρίζουν κατά το δυνατόν το επείγον ως άρση άµεσου διαπιστωµένου 
κινδύνου για ζωές και περιουσίες σε σχέση µε τους επαπειλούµενους γενικά 
κινδύνους για τους οποίους το επείγον µπορεί να έχει την έννοια δροµολόγησης 
άµεσης παρέµβασης αλλά όχι και εξαιρετικής διαδικασίας  ανάθεσης έργων. 

      Για παράδειγµα στην πρόσφατη περίπτωση της Μάνδρας ∆. Αττικής δεν γνωρίζω 
κατά πόσον η κατασκευή ενός νέου δρόµου - ή και η επισκευή του υπάρχοντος - 
µπορούν στο σύνολό τους να χαρακτηρισθούν κατεπείγουσες την στιγµή που οι 
ίδιοι αναφέρουν ότι επί δύο µήνες µε την πολιτική προστασία έκαναν έργα άρσης 
του επικινδύνου και τα επίµαχα νέα έργα γίνονται για να µην υπάρξει ποτέ 
κίνδυνος στο µέλλον. 

      ∆ιαφορετικά µε την διασταλτική έννοια του επαπειλούµενου κινδύνου 
(δρόµοι καρµανιόλες, νερά ανθυγιεινά, σχολεία παλιά κ.λ.π) τα περισσότερα 
έργα δυνητικά θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν κατεπείγοντα και να 
ανατεθούν. 

      Επίσης αν το πρόβληµα είναι οι χρόνοι δηµοπράτησης δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί 
απαιτείται περισσότερος χρόνος σε µία ανοιχτή δηµοπρασία µε σύντµηση χρόνων 
σύµφωνα µε το άρθρο 121 λόγω επείγοντος από µία εξαιρετική έκδοση 
δηµοπράτησης µε το άρθρο 32 και την κατάρτιση πινάκων, κληρώσεων, 
υποβολής προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, διαπραγµάτευσης κ.λ.π 

     Κι αν δεν είναι ο χρόνος τι άλλο στοιχειοθετεί το επείγον;  
     Μήπως η εκ των προτέρων επιλογή του αναδόχου;  
      Εκείνο που σίγουρα επείγει λοιπόν είναι η έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου 

που να διευκρινίζει περαιτέρω τις επείγουσες περιστάσεις εφαρµογής του 
άρθρου 32 του ν.4412/16. 

      Επίσης θα ήταν χρήσιµο για την προσφυγή µιας αναθέτουσας αρχής στο άρθρο 
32 να υπάρχει τουλάχιστον σύµφωνη γνώµη του οικείου Τεχνικού 
Συµβουλίου. 

2) Ορισµένοι συνάδελφοι, γνωστοί από παλιότερα αλλά και νέοι, βλέποντας την 
σφαγή στα έργα καθαρής µειοδοσίας, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε έργα 
"ειδικότερα" (όπως ΧΥΤΑ, σκουπίδια γενικότερα, διαχείριση βιολογικών, 
τηλεδιαχείριση υδρεύσεων κ.λ.π) και όχι κατ' ανάγκη µεγάλου προϋπολογισµού, 
στις διακηρύξεις των οποίων συχνά τίθενται τέτοιοι καταχρηστικοί όροι 
συµµετοχής (εξειδικευµένα πτυχία, εµπειρία εξειδικευµένων έργων, πολύ 
εξειδικευµένες τεχνικές λύσεις µε ποινή αποκλεισµού κ.λ.π) που πλην του 
"εκλεκτού", που συνήθως συντάσσει και την διακήρυξη, σχεδόν κανείς 
άλλος δεν µπορεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό. 

      Η λογική είναι αν δεν µας πάρουν χαµπάρι και δεν φωνάξει κανείς όλα ωραία και 
καλά. 
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      Αν µας πάρουν χαµπάρι το πολύ να δώσουµε µία απάντηση όπως η κ. ∆ούρου 
και να επιτιµούµε και από πάνω. 

      Η "φάµπρικα" αυτή σε συνδυασµό και µε τους όρους εµπειρίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 (µέχρι το διπλάσιο του προϋπολογισµού) παίρνει ανησυχητικές 
διαστάσεις έτσι που σε λίγο καιρό  να καταστεί κανόνας και όχι εξαίρεση. 

      Εν τω µεταξύ ξεκίνησαν να δηµοπρατούνται έργα και µε το περιβόητο άρθρο 86 
µε το οποίο "βαθµολογούνται" από επιτροπή διάφορες "δράσεις" κατά την 
κατασκευή του έργου, όπως αν προάγει την ισότητα των φύλων κ.λ.π. 

     Πεδίον δόξης λαµπρό λοιπόν για πιθανά "στησίµατα" κάθε είδους µπρός στα 
οποία οι παλιές αµαρτωλές µελετοκατασκευές θα συνιστούν "θεάρεστες 
πράξεις"..... 

     Φυσικά τίποτα δεν θα µπορούσε να "στηθεί" αν δεν έβαζαν πιθανά το χέρι τους και 
οι εντός των τειχών..... 

      Μα θα µου πείτε δεν χρειάζεται η εξειδίκευση των επιχειρήσεων και η προστασία 
των έργων από "κακούς" συναδέλφους; 

     Φυσικά θα έλεγα αλλά τότε τι τα θέλουµε τα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ; 
     Και αν αυτά δεν επαρκούν στην σηµερινή µορφή γιατί δεν αναβαθµίζονται και δεν 

εξειδικεύονται περαιτέρω και µε άλλες κατηγορίες; 
     (π.χ έργα επεξεργασίας λυµάτων και νερού, έργα διαχείρισης απορριµµάτων 

κ.λ.π) 
     Και αν τέλος πάντων σήµερα θέλουµε να µιλάµε για ειδικότερα έργα και όρους 

γιατί δεν καταρτίζουµε δεσµευτικό κατάλογο µε τέτοια έργα και αντίστοιχους όρους 
έτσι ώστε να µην επιτρέπουµε την καταχρηστική εφαρµογή τους; 

      Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι κάθε µέτρο πρέπει να κατατείνει στην διεύρυνση 
του ανταγωνισµού και όχι στον περιορισµό του. 

      Η σχεδιαζόµενη ουσιαστική κατάργηση του ΜΕΕΠ µε την αποσύνδεσή των 
τάξεων από τους προϋπολογισµούς των έργων και την θεσµοθέτηση 
ελεύθερα κριτηρίων επιλογής θα ναρκοθετήσουν πλήρως το ήδη αδιαφανές 
πεδίο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

      Είµαι από το 1982 στα δηµόσια έργα και αν εξαιρέσει κανείς την ηλεκτρονική 
δηµοπρασία, που κατάργησε το "πεζοδρόµιο", ποτέ δεν υπήρξε τόση ρευστότητα, 
ασάφεια, σύγχυση και αδιαφάνεια στους διαγωνισµούς απ' ότι σήµερα. 

      Η διατήρηση τάξεων στα ΜΗΤΕ ως καλούµενες στους διαγωνισµούς µε 
ταυτόχρονη δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων µικρότερης τάξης εφ' όσον 
συγκεντρώνουν τα κριτήρια µεγαλύτερης είναι τελικά προϋπόθεση ύπαρξης 
των επιχειρήσεών µας, διαφάνειας και ίσων ευκαιριών. 

3) Σχετικά µε τις υπερβολικές εκπτώσεις έχω αναφερθεί παλαιότερα εκτενώς από 
τούτο το βήµα. 

      Θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι η κατάσταση έχει πια ξεφύγει εντελώς και ότι τα 
έργα πού κατασκευάζονται µε τέτοιες εκπτώσεις, όσα τελικά 
κατασκευάζονται, είναι συνήθως πολύ διαφορετικά  και κατώτερα ποσοτικά 
και ποιοτικά από τις µελέτες. 

      Συµπερασµατικά ολόκληρα προγράµµατα και προϋπολογισµοί έργων 
κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα. 

      Ταυτόχρονα συνάδελφοι και εταιρίες που χρόνια και µε κόπο έχτιζαν τις 
επιχειρήσεις τους είναι σε πλήρες αδιέξοδο αφού υποχρεούνται ή να "χτυπήσουν" 
αλύπητα ή να "στήσουν" κι αν δεν µπορούν ή δεν θέλουν, η µόνη διέξοδος είναι το 
λουκέτο.... 

     Και είναι πολλοί αυτοί, η πλειοψηφία. 
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     ∆εν θα αναφέρω στο σηµείο αυτό παλιότερες προτάσεις για αιτιολόγηση κ.λ.π. 
Ισχύουν στο ακέραιο. 

     Θέλω να κάνω µία επί πλέον πρόταση συγκεκριµένη και απλή. 
     Είναι γνωστό ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σήµερα είναι ανεπαρκείς, 

ανορθολογικές και εκτός του σκοπού για τον οποίο εκδίδονται. 
      Έχουν συνεισφέρει τα µέγιστα στον εκτροχιασµό των εκπτώσεων µετά την 

άστοχη πλήρη κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων αντί για τον εξορθολογισµό 
τους. 

      Αρκεί να αναφέρω ότι δίνοντας µεγαλύτερη έκπτωση σε ένα έργο βγάζεις 
µικρότερη εγγυητική καλής εκτέλεσης και αν η έκπτωση είναι µεγαλύτερη από 60% 
τότε η εγγυητική είναι µικρότερη της αντίστοιχης συµµετοχής, πράγµατα παράλογα 
εντελώς. 

      Προτείνω λοιπόν: 
       α) τον καθορισµό εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 10% επί του  

προϋπολογισµού του έργου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
       β) τον καθορισµό αντεγγυήσεων για έκδοση των ανωτέρω εγγυήσεων από 

το ΤΜΕ∆Ε, ανάλογα µε την έκπτωση, όπως ίσχυε παλιότερα. 
      Θεωρώ ότι οι ανωτέρω εγγυήσεις χωρίς να είναι απαγορευτικές για τους 

συναδέλφους -µε τα ισχύοντα πιστοληπτικά όρια του ΤΜΕ∆Ε - θα 
εξορθολογήσουν το τοπίο, θα προστατέψουν τα έργα και τους συναδέλφους και 
επίσης είναι συµβατές µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

      Το δε ΤΜΕ∆Ε από µόνο του θα εισαγάγει αντεγγυήσεις όταν αυξηθούν οι 
εγγυητικές και οι κίνδυνοι. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Κλείνοντας αυτήν την επιστολή υποβάλλω έκκληση να ξεφύγουµε λίγο από την λογική 
"ο σώζων εαυτόν σωθείτω" γιατί αν δεν αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο δεν θα σωθεί 
κανείς τελικά, όσα θεµιτά ή αθέµιτα µέσα κι αν µετέλθει. 
∆ιότι για κάθε έναν που νοµίζει ότι είναι πονηρός υπάρχει τουλάχιστον ένας που 
αποδεικνύεται πονηρότερος και πιθανόν πιο .... κιµπάρης. 
Σας καλώ να στείλετε σε τούτο το βήµα τις απόψεις σας για να υπάρξει διάλογος 
και κινητοποίηση για την υπάρχουσα κατάσταση. 
Καλώ το ∆.Σ και τον Πρόεδρο να τοποθετηθούν µε σαφήνεια στα θέµατα που θίγω 
αλλά και σε άλλα εξ ίσου σοβαρά προκειµένου ο Σύνδεσµος να έχει συµπαγή και 
ενιαία θέση για την προώθησή τους. 
 
 
                                                                                            Πάτρα  14/05/2018 
                                                                                 µε συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 
                                                                                                                             

     
                                                                                      ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                  
 


