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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΤΗΣ 31-1-2018 

 

• ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης               

• ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γ.Σ. κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης 

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. κ. Χρήστος Καλογερόπουλος 
 

--------------------------- 

 

Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 
(Ψηφολέκτες οι κ.κ. Γαβριήλ Βαγδατλής και Γιώργος Κυριακόπουλος) 

ΘΕΜΑ 1ο 
«Μη αντιµετώπιση από την Πολιτεία των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών» 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το 1ο Θέµα, οι απαράδεκτα χαµηλές προσφορές. Συνάδελφοι, εµείς 

θα επιµείνουµε, διότι εγώ πιστεύω ότι ο Υπουργός είναι απληροφόρητος από τις 

Νοµικές του Υπηρεσίες, ότι υπό προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τις αποφάσεις των 

Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων, ο αλγόριθµος επιτρέπεται. Εξάλλου, εφαρµόζεται στην 

Ιταλία, εφαρµόζεται και στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες. Πλην όµως, να 

επιµένουµε, διότι εάν όντως (εάν όντως, το τονίζω), από τον Αύγουστο δεν έχουµε 

εποπτεία –γιατί τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι όλες οι ∆ιατάξεις των Νόµων, περνάνε 

ακόµη και οι Τροπολογίες, περνάνε από την Τρόικα– µετά τον Αύγουστο 

τουλάχιστον, να είµαστε επίµονοι, για το θέµα του αλγορίθµου και ζητάω από το 

Σώµα να θεωρείται ως µία λύση, έστω και κατά πλειοψηφία το Σώµα µας, να 

αποδεχθεί αυτή τη λύση: κάτω του Κοινοτικού ορίου. Άρα να εντατικοποιηθεί η 

προσπάθεια του Συνδέσµου µας, να πειστεί το Υπουργείο ότι είναι νόµιµη η 

διαδικασία και ότι µπορεί από τον Αύγουστο και µετά, να ισχύσει για έργα κάτω του 

Κοινοτικού ορίου και να µπορούµε για ένα χρόνο, να δοκιµάσουµε έστω έναν 

αλγόριθµο, να δούµε πώς θα πάει.  

 Άρα, η πρόταση του ∆.Σ. προς τα Μέλη του είναι ότι εµµένουµε σε αυτή τη 

θέση. Και όσον αφορά τα έργα πάνω του Κοινοτικού ορίου, να εµµείνουµε ξανά ότι ο 

όποιος τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, πρέπει να διακατέχεται από τα 

επιτάγµατα που σας έχουµε γράψει µέσα στην εισήγησή µας:  

1. Έγκυρος µηχανισµός προσδιορισµού των προϋπολογισµών των έργων. 

Αποτύπωση των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των συντελεστών 
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παραγωγής των τεχνικών έργων, ώστε να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες 

προαπαιτούµενες συνθήκες για την αντικειµενοποίηση και παραµετροποίηση 

των αιτιολογήσεων των απαράδεκτα χαµηλών προσφορών, επιτρέποντας την 

υιοθέτηση έγκυρων και αντικειµενικών υποδειγµάτων τυποποιηµένου τρόπου 

ανάλυσης, τεκµηρίωσης και ελέγχου οικονοµικών προσφορών, για την 

ανάληψη συµβάσεων δηµοσίων έργων.  

2. Ο καθορισµός ενός αντικειµενικού και προκαθορισµένου συστήµατος ελέγχου 

των αιτιολογήσεων και ο υποχρεωτικός τύπος αιτιολόγησης, µε 

προκαθορισµένους συντελεστές, ή εύρος αυτών, των παραµέτρων 

διαµόρφωσης του κόστους ενός έργου (αποδόσεις µηχανηµάτων, ανθρωπίνου 

δυναµικού, µεταφορικών µέσων κ.λπ.).  

3. Οι αξιολογητές των αιτιολογήσεων να προέρχονται από Ειδικό Μητρώο ειδικών 

αξιολογητών και να προκύπτουν από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το Ειδικό 

Σώµα Ελεγκτών Αιτιολόγησης να αποτελεί ανεξάρτητο τρίτο φορέα, που δεν θα 

εµπλέκεται επ’ ουδενί, µε την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Η µη αποδοχή ζηµιογόνου προσφοράς.  

5. Η σύσταση Ειδικού Σώµατος Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών, καθώς και η 

χρησιµοποίηση εξωτερικών Συµβούλων επίβλεψης στις περιπτώσεις 

αναδόχων, που έχουν προκύψει κατόπιν µη απόρριψης των αιτιολογήσεών 

τους.  

6. Η επίσπευση της νοµοθετικής πρόβλεψης σύστασης Ειδικού Σώµατος 

Κοστολόγων Επιµετρητών. (Αυτό πέρασε, συνάδελφοι, στο 218 στο 

Πολυνοµοσχέδιο προχθές). 

7. Ένας συντοµότερος αλγόριθµος εντοπισµού των απαράδεκτα χαµηλών 

προσφορών, µε ταυτόχρονη διασφάλισή του, µέσα από την πρόβλεψη 

δυνατότητας εύκολης και συχνής αλλαγής του. (Για να µην µπορεί να 

χαλιναγωγείται).  

8. Νοµοθετική ρύθµιση της διασφάλισης των Αναθετουσών Αρχών, µε την 

υποχρέωση καταβολής πρόσθετων εγγυήσεων, από πλευράς του αναδόχου, 

του οποίου η αιτιολόγηση δεν έχει απορριφθεί. (Παίρνεις έργο ‘‘στο κόκκινο’’; 

Φέρε εγγύηση µεγαλύτερη).  

9. Η δηµοσίευση σε ελεύθερα προσβάσιµο ιστότοπο, των αποφάσεων επί των 

αιτιολογήσεων, καθώς και των κρινόµενων αιτιολογήσεων.  
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Συνάδελφοι, αυτοί είναι οι γενικοί κανόνες που θα διέπουν την ανάγκη 

αιτιολογήσεων, είτε µείνουµε στα µεγάλα, άνω του Κοινοτικού ορίου έργα, ή έστω και 

στα µικρότερα, κάτω του Κοινοτικού ορίου, στην περίπτωση που δεν µας 

ικανοποιήσουν, µε τον µονοσήµαντο προσδιορισµό αναδόχου από τον αλγόριθµο.  

Ψηφίζει το Σώµα αυτά; Αποτελούν θέσεις του Συνδέσµου µας;  

Στο σηµείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός (καρτελάκι). 
………………………………………………………………………………………………… 

Γ.ΒΑΓ∆ΑΤΛΗΣ (Ψηφολέκτης): Εκατόν εβδοµήντα τέσσερις (174) και τέσσερις (4) = 

Εκατόν ογδόντα ένα (181) και εξήντα οκτώ (68) αρνητικούς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 181, µε 68 αρνητικούς. Το 1ο Θέµα πέρασε.  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Με θετικές ψήφους 181, έναντι 68 αρνητικών) 

Εγκρίνει τις θέσεις – επιδιώξεις του Συνδέσµου σχετικά µε τη µη αντιµετώπιση 

από την Πολιτεία των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών. 

------------------------- 

 

ΘΕΜΑ 2ο  
«Στραγγαλισµός ζωτικού χώρου άσκησης του εργοληπτικού επαγγέλµατος» 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο επόµενο Θέµα: «Στραγγαλισµός ζωτικού χώρου άσκησης 

του εργοληπτικού επαγγέλµατος». Προτείνεται από το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ: η Γενική 

Συνέλευση των Μελών µας, να εξουσιοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβαίνει 

στην ανάδειξη όλων των περιπτώσεων µείωσης της επαγγελµατικής µας ύλης και να 

λειτουργεί υποβοηθητικά στις περιπτώσεις Μελών που κινούνται διοικητικά, 

δικαστικά, για τις σχετικές περιπτώσεις. ∆εν λέω να βγάζει ο Σύλλογος λεφτά, διότι 

επί χρόνια έχει σταθερές συνδροµές,  υπάρχουν διαγραφέντα Μέλη µας, τα έσοδά 

µας είναι µειωµένα.  

 Για τον Στραγγαλισµό του ζωτικού χώρου λοιπόν, επαναλαµβάνω την 

πρόταση: ∆εν θα διαθέτουµε χρήµατα από τον ΣΑΤΕ, για να υποστηρίζουµε τα Μέλη 

µας, αλλά όποιο Μέλος θέλει να προχωρήσει δικαστικά, θα έχει την άµεση στήριξη 

του ΣΑΤΕ, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Υποτίθεται ότι δεν µπορούµε να 

παρέξουµε νοµική υποστήριξη, διότι υποτίθεται ότι είναι σηµαντική δουλειά, αλλά 

µπορούµε µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (µε όλα τα έγγραφα που θα 
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έχουµε καταθέσει, µε παράσταση του Προεδρείου, αν χρειαστεί, ένορκος κατάθεση 

και όλα τα συναφή).  

 

Στο σηµείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός (καρτελάκι). 

………………………………………………………………………………………………… 

Γ.ΒΑΓ∆ΑΤΛΗΣ (Ψηφολέκτης): ∆ιακόσια εβδοµήντα οκτώ (278).  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέσσερα (4) αρνητικά. 278 – 4.  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Με θετικές ψήφους 278, έναντι 4 αρνητικών) 

Εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβαίνει στην ανάδειξη όλων των 

περιπτώσεων µείωσης της επαγγελµατικής ύλης των Μελών του Συνδέσµου 

και να λειτουργεί υποβοηθητικά στις περιπτώσεις Μελών που κινούνται 

διοικητικά, δικαστικά, για τις σχετικές περιπτώσεις. 

------------------------- 

 

ΘΕΜΑ 3ο  
«Απαξίωση εργοληπτικού πτυχίου / Προβλέψεις του νέου σχεδίου Π.∆.  

για ΜΗΤΕ» 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το 3ο Θέµα: «Απαξίωση εργοληπτικού πτυχίου / Προβλέψεις του νέου 

σχεδίου Π.∆. για ΜΗΤΕ». Εδώ συνάδελφοι, συνοψίζω, ότι: (είναι και θέσεις του 

Υπουργού και πρέπει να τις καταγράψουµε, ξανά). Ο Υπουργός µας είπε: «Τα 

Μητρώα δεν καταργούνται». Τώρα που θα περάσει –σε σύντοµο χρόνο, διάστηµα 

δύο µηνών περίπου– το νέο ΜΗΤΕ, θα γίνεται ‘‘διαβατήριο’’ το Μητρώο αυτό και µε 

Τάξεις ακόµα, για τη συµµετοχή µας στις δηµοπρασίες. Εάν κάποια Αναθέτουσα 

Αρχή θέλει ειδικούς όρους να προσθέσει, θα περνάνε µετά από Απόφαση Υπουργού.  

Αυτή την προσπάθεια τη ψηφίζουµε και εάν κάπου, επειδή κάποιοι νοµικοί, 

είτε του Υπουργείου, είτε της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, βλέπουν αντίφαση στον Νόµο, θα 

κοιτάξουµε να υπάρξει διευκρινιστική Τροπολογία στον Νόµο. Αυτή είναι η θέση µας. 

Τη ψηφίζουµε; Σηκώνουµε τα χέρια. 

Στο σηµείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός (καρτελάκι). 
………………………………………………………………………………………………… 

Γ.ΒΑΓ∆ΑΤΛΗΣ (Ψηφολέκτης): 278 συν 4.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 282. Οµόφωνη απόφαση.  
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Με θετικές ψήφους 282) 

Εγκρίνει τη θέση του Συνδέσµου σχετικά µε την απαξίωση εργοληπτικού 

πτυχίου και τις προβλέψεις του νέου σχεδίου Π.∆. για ΜΗΤΕ, σύµφωνα µε την 

εισήγηση.  

------------------------- 

ΘΕΜΑ 4ο  
«Νέοι παράνοµοι τρόποι ανάθεσης έργων – Αυθαίρετοι φωτογραφικοί  

όροι κ.λπ.» 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος, το 4ο Θέµα: «Νέοι παράνοµοι τρόποι ανάθεσης έργων – 

Αυθαίρετοι φωτογραφικοί όροι κ.λπ.». Αποφασίζουµε λοιπόν, ότι όπου υφίστανται, 

πρέπει να είναι το ίδιο µε το 2ο Θέµα: όταν ανακαλύπτονται τέτοιες περιπτώσεις, ο 

Σύνδεσµος θα βρίσκεται µε υποστήριξη, πλάι σε όλα τα Μέλη εκείνα, τα οποία 

θέλουν να διεκδικήσουν την ακύρωση αυτών των διαγωνισµών µε τις φωτογραφικές 

διατάξεις, ακόµα και στην περίπτωση που δεν µπορούµε, αν είναι Έργα και τα 

δηµοπρατούν Υπηρεσίες ή Προµήθειες, ακόµα και στήριξη στην περίπτωση αυτή, να 

µπουν αναλογικότεροι κατά το δίκαιον, φωτογραφικοί όροι, ή αναλογικότεροι όροι. 

∆ηλαδή: έργα που δηµοπρατούνται ως Προµήθειες ή Υπηρεσίες και δεν µπορούµε 

να τις ακυρώσουµε για οποιονδήποτε λόγο, να προσπαθήσουµε τουλάχιστον να 

ακυρώσουµε τις φωτογραφικές διατάξεις και να γίνουν πιο δίκαιοι και αναλογικότεροι. 

 

Στο σηµείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός (καρτελάκι). 

………………………………………………………………………………………………… 

Γ.ΒΑΓ∆ΑΤΛΗΣ (Ψηφολέκτης): 282.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βγαίνει οµόφωνο το αποτέλεσµα.  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Με θετικές ψήφους 282) 

Εγκρίνει την εισήγηση σχετικά µε τους νέους παράνοµους τρόπους ανάθεσης 

έργων – Αυθαίρετους φωτογραφικούς όρους κ.λπ. 

------------------------- 

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 16:30΄ 


