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ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΕΡΑΚΑΚΗ   

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Συνάδελφοι,  
Το 2018 ήταν µία ακόµη πολύ δύσκολη χρονιά για τα δηµόσια έργα, λόγω της 
συρρίκνωσης του αντικειµένου του κλάδου και της ασάφειας που προκύπτει από την 
εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων 
έργων υπό τον Ν. 4412/2016, νόµος του οποίου οι τροποποιήσεις δεν έχουν τελειωµό.  
∆υστυχώς, 2,5 έτη µετά την ηµέρα δηµοσίευσης του Ν.4412/2016 υπάρχουν ακόµη ασαφή 
σηµεία στις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων, υπάρχουν ακόµη διαδικασίες για "λίγους" 
- µάλιστα, θα πολλαπλασιαστούν µε την πρόσφατη, προεκλογική, ψήφιση σχετικών 
τροπολογιών του άρθρου 32 - γεγονός που αναδεικνύει, στην καλύτερη περίπτωση, 
ανεπάρκειες στον σχεδιασµό και την υλοποίηση µίας πολιτικής για τα δηµόσια έργα.    
Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΤΕ προσπάθησε υπό το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 
προέκυψε από τις περσινές αρχαιρεσίες - θυµίζω ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανανεώθηκε 
κατά 5/13 ενώ τα 8 από τα 13 Μέλη του προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής - να 
θέσει προτεραιότητες και να υλοποιήσει βασικούς στόχους όπως: η επίλυση του 
γενικευµένου προβλήµατος των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών, η ανάδειξη και 
ανάκληση διαγωνιστικών διαδικασιών που εµπεριέχουν εµφανώς περιοριστικούς έως και 
φωτογραφικούς όρους σε σειρά χαρακτηριστικών έργων, η  προς όφελος των µελών µας 
διεκδίκηση φορολογικών αιτηµάτων, καθώς και η προώθηση χρόνιων θεσµικών αιτηµάτων, 
µέσω της συµµετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις που προσκλήθηκε και σε όλες τις δηµόσιες 
διαβουλεύσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή των δηµοσίων έργων της Χώρας, µε 
στόχο η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων, να γίνει µε τέτοιο 
τρόπο που να διασφαλίζεται τόσο η διαφάνεια όσο και ο ρόλος των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων της Χώρας στο άµεσο αλλά και στο µεσοπρόθεσµο µέλλον.  
Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσµος είναι παρών στην απαίτηση διαφανών και νόµιµων 
διαγωνιστικών διαδικασιών παρεµβαίνοντας σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις που µας 
κατήγγειλαν τα Μέλη µας ειδικά στις φωτογραφικές διατάξεις δηµοπρασιών, καθώς και σε 
όσες περιπτώσεις έργα βαφτίστηκαν υπηρεσίες ή προµήθειες µε αποτέλεσµα και να 
µειώνουν το αντικείµενο του κλάδου αλλά και να αντικαθίστανται οι προβλέψεις των 
πρότυπων διακηρύξεων από σχεδόν φωτογραφικές διατάξεις.   
Αναλυτικότερα:  
2. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ  
2.1 Γενικές Συνελεύσεις  
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών πραγµατοποιήθηκε µία Αρχαιρεσιακή Γενική 
Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2018.   
2.2 ∆ιοικητικά Συµβούλια 
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση 
πραγµατοποιήθηκαν 10 πολύωρες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τις 8 εξ 
αυτών που πραγµατοποιήθηκαν ανοιχτές παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων 
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εταιρειών – µελών και εκπροσώπων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών, µία αφορούσε στην 
συγκρότηση σε σώµα του νέου διοικητικού συµβουλίου του ΣΑΤΕ και µία ήταν κλειστή.  
3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ∆ΡΑΣΕΙΣ  
Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 10 Συνεδριάσεις του ∆.Σ. ήταν:  
3.1 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων  
3.1.1. Γενικά προβλήµατα από την εφαρµογή του Ν. 4412/2016 
Το θέµα που κυριάρχησε σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΣΑΤΕ ήταν οι προβλέψεις του Ν.4412/2016 και ο τρόπος εφαρµογής αυτών.  
Ο Σύνδεσµος ανταποκρινόµενος σε κάλεσµα για υποβολή προτάσεων βελτίωσης του Νόµου 
που µας απηύθυνε η ΕΑΑ∆ΗΣΥ απέστειλε στις 05-06-2018 επιστολή µε θέµα: «Προβλήµατα 
εφαρµογής Ν. 4412/2016 – Προτεινόµενες τροποποιήσεις». Σε αυτήν αναφέρονται µε 
σαφήνεια τόσο τα προβλήµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του νόµου, όσο και τα 
χρονίζοντα που δεν είχαν επιλυθεί, 2 έτη µετά την ψήφιση του νόµου.   
Συγκεκριµένα:   
«Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Το βασικό πρόβληµα εντοπίζεται στην σύνταξη διακηρύξεων δηµοπράτησης των έργων και 
ειδικότερα στη γενικευµένη προσπάθεια αρκετών Αναθετουσών Αρχών (το φαινόµενο τείνει 
να πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας), να καταργήσουν στην πράξη τις τάξεις του ΜΕΕΠ (και 
στη συνέχεια του ΜΗΕΤΕ) µε την επιβολή πρόσθετων κριτηρίων χρηµατοοικονοµικής και 
τεχνικής ικανότητας δήθεν σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 4412/2016, ενώ είναι σαφές 
ότι οι διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων καθορίζονται από το άρθρο 76 του ν. 
4412/2016. 
Έτσι έχει εµφανισθεί το φαινόµενο σηµαντικά έργα σε µεγάλες Αναθέτουσες Αρχές να 
δηµοπρατούνται µε εντελώς φωτογραφικά κριτήρια που αποκλείουν το 90%-95% των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των αντίστοιχων τάξεων του ΜΕΕΠ. 
Προτείνουµε την άµεση διευκρίνιση και από την πλευρά σας και την υποχρεωτική 
συµµόρφωση όλων των Αναθετουσών Αρχών µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 76 του  ν. 
4412/2016 και την Απόφαση 418/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
την οποία θεωρούµε ιδιαιτέρως σηµαντική και επισηµαίνει ότι: 
1. Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων συµµετοχής στους διαγωνισµούς δηµοσίων 
 έργων γίνεται βάσει του ΜΕΕΠ και των αντιστοιχουσών τάξεων. 
2. Οποιοδήποτε κριτήριο τίθεται καθ’ υπέρβαση του ΜΕΕΠ πρέπει να εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών κατόπιν γνώµης του Σ∆Ε. 
3. Οι τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις είχαν ως στόχο την παροχή δυνατότητας 
συµµετοχής και σε ε.ε. µη αντιστοιχουσών ( «καλουµένων») τάξεων, όχι στον περιορισµό 
του δικαιώµατος συµµετοχής όσων ε.ε. είναι καταταγµένες στις αντιστοιχούσες βάσει 
προϋπολογισµού και τεχνικού αντικειµένου τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.. 
4. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Τµήµατος VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υιοθέτησαν τα 
αντίθετα δεν είναι ορθές. Αντιθέτως, υιοθετεί την άποψη της µειοψηφίας σε αυτές τις 
αποφάσεις. 
5. Γενικώς το εργοληπτικό πτυχίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως «διαβατήριο» στους 
διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. 
Β. ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Β1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΧΠ) 



 
 

3 

Ο ν. 4412/2016 δεν έδωσε καµία λύση στο πρόβληµα των Ασυνήθιστα Χαµηλών 
Προσφορών (υψηλές εκπτώσεις) που καθιστά ουσιαστική αδύνατη την ολοκλήρωση των 
έργων. 
Προτείνουµε ως λύση, που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ίση µεταχείριση και τον υγιή 
ανταγωνισµό, τη θέσπιση ενός αντικειµενικού, παραµετροποιηµένου συστήµατος 
προσδιορισµού του ορίου των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών και κατά συνέπεια 
αξιολόγησης των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων για τα έργα άνω του ορίου, ενώ για τα 
έργα κάτω του ορίου η προτεινόµενη προσθήκη είναι  η εξής :  
«Στο άρθρο 116 προστίθεται παράγραφος, η οποία λαµβάνει τον αριθµό 3,  η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
«Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων εκτιµώµενης αξίας χαµηλότερης 
του κατωτάτου ορίου εφαρµογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ 
εφαρµόζεται αντικειµενική µέθοδος εντοπισµού των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών. Οι 
προσφορές που εντοπίζονται βάσει της εν λόγω αντικειµενικής µεθόδου ως ασυνήθιστα 
χαµηλές, κατά παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου  88,  αποκλείονται χωρίς 
την προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας παροχής εξηγήσεων. Για την εφαρµογή της 
παραγράφου πρέπει  να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) Το 
συγκεκριµένο έργο να µην είναι βεβαίου διασυνοριακού ενδιαφέροντος και β) ο αριθµός 
των αποδεκτών προσφορών στον διαγωνισµό να είναι τουλάχιστον (5) πέντε.  
Οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα των ανωτέρω διαδικασιών θα εξειδικευθούν µε 
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή/και µε εγκύκλιο του ανωτέρω 
αρµοδίου Υπουργείου».   
Β2. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Οι απαιτούµενες για υπογραφή σύµβασης Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης πρέπει να 
αυξάνονται αυξανοµένης της έκπτωσης που δόθηκε κατά την προσφορά και όχι να 
µειώνονται όπως ισχύει σήµερα. Είναι παράλογο για προσφορές υψηλού ρίσκου για την 
Υπηρεσία της τάξεως του 70% και πλέον να απαιτούνται πολύ µικρότερες εγγυήσεις από 
ό,τι για λογικές προσφορές της τάξεως του 20%. Επιφυλασσόµαστε για συγκεκριµένη 
πρόταση εντός των εποµένων ηµερών. 
Β3. ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ 200 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ν.4412/2016 
Απλούστατα στην επίλυσή τους γραφειοκρατικά ζητήµατα δεν ακόµη έχουν επιλυθεί, παρά 
τις επανειληµµένες προτάσεις που έχουµε κάνει επ’ αυτών. Αναφέρουµε ενδεικτικώς 
ορισµένα: 
1. Χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, εφόσον αυτός δεν προσδιορίζεται επ’ αυτών ή από 
τις νοµοθετικές διατάξεις βάσει των οποίων εκδίδονται. Τα προηγούµενα πρότυπα τεύχη 
διακηρύξεων όριζαν συγκεκριµένο αναδροµικώς απώτατο χρονικό σηµείο εκδόσεων των 
δικαιολογητικών (π.χ. προ έξι µηνών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της 
προσφοράς). Η ρήτρα αυτή αναιτιολογήτως καταργήθηκε από τα ισχύοντα µε αποτέλεσµα 
να επικρατήσει γραφειοκρατικό χάος στους διαγωνισµούς. Οι αναθέτουσες αρχές δεν 
γνωρίζουν τι να πράξουν, διαγωνιζόµενοι αποκλείονται άνευ λόγου και αιτίας, πολλές 
φορές για προσχηµατικούς λόγους και γενικώς υπάρχει απόλυτη ανασφάλεια δικαίου. Το 
ζήτηµα είναι απλούστατο ως προς την επίλυσή του. 
2. Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ. Πρόκειται για µία προέκταση του ανωτέρω προβλήµατος. Τέτοιο 
πιστοποιητικό δεν εκδίδεται από την αρµόδια αρχή και δεν γνωρίζουµε πότε θα αρχίσει να 
εκδίδεται. Εποµένως, οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν ένορκη 
βεβαίωση σε αντικατάστασή του. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινισθεί το χρονικό διάστηµα προ 
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της διεξαγωγής του διαγωνισµού εντός του οποίου πρέπει να έχει δοθεί η ένορκη 
βεβαίωση. Πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι, ελλείψει 
αντίθετης πρόβλεψης στη διακήρυξη, η ένορκη βεβαίωση πρέπει να δίδεται την ίδια ηµέρα 
µε την υποβολή της προσφοράς. Το αποτέλεσµα είναι να προκαλείται µία αδικαιολόγητη 
πρόσθετη οργανωτική επιβάρυνση σε βάρος των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Και αυτό το 
ζήτηµα είναι εύκολα επιλύσιµο, εάν εισαχθεί όρος στις διακηρύξεις που να ορίζει την 
προθεσµία προ της διεξαγωγής του διαγωνισµού εντός της οποίας θα πρέπει να δίδεται 
αυτή η ένορκη βεβαίωση. 
3. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις σχετικά µε τις διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής 
επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά το συµβατικό στάδιο έχουν δηµιουργήσει 
πρόσθετα προβλήµατα. Λόγω παραλείψεων στις µεταβατικές διατάξεις δεν διευκρινίζεται 
εάν η νέα διαδικασία διοικητικής επίλυσης των διαφορών (µία ενδικοφανής προσφυγή αντί 
δύο επάλληλων) εφαρµόζεται και στις προ του Ν. 4412/2016 εκτελούµενες συµβάσεις, που 
εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των υπό εκτέλεση έργων. Αντιθέτως, τούτο 
διευκρινίζεται ρητώς ως προς τη νέα διαδικασία δικαστικής επίλυσης των διαφορών. Το 
αποτέλεσµα είναι και εδώ χάος. Άλλες υπηρεσίες (οι περισσότερες) εφαρµόζουν το  νέο 
καθεστώς, άλλες το παλαιό και ορισµένες πελαγοδροµούν. Πρέπει, συνεπώς, να υπάρξει 
µία σαφής µεταβατική διάταξη που θα ορίζει ότι η νέα διαδικασία της ένστασης του άρθρ. 
174 Ν. 4412/2016 εφαρµόζεται και επί των συµβάσεων που έχουν δηµοπρατηθεί και 
εκτελούνται µε τον Ν. 3669/2008. 
4. Στο ανωτέρω πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις σε διάφορες επιµέρους 
διατάξεις και διαδικασίες, οι οποίες έχουν καταστεί δυσεφάρµοστες υπό το θεσµικό πλαίσιο 
της διοικητικής επίλυσης των συµβατικών διαφορών. Τρανό παράδειγµα αποτελεί η 
διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου. Με το παλαιό καθεστώς η έκπτωση οριστικοποιείται 
µετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταµένη Αρχή. Μετά την κατάργηση της 
παλαιάς ένστασης και τη µετονοµασία της αίτησης θεραπείας σε ένσταση, η οποία όµως 
ασκείται ενώπιον των αρµοδίων για την απόφανση επί των παλαιών αιτήσεων θεραπείας 
οργάνων, οι παλαιές ρυθµίσεις περί έκπτωσης, που εξακολουθούν να ισχύουν πάντως, 
καθίστανται απολύτως ασύµβατες µε τη νέα διαδικασία διοικητικής επίλυσης των 
συµβατικών διαφορών. Φυσικά ή έκπτωση δεν είναι η µόνη περίπτωση που χρήσει ριζικής 
αναµόρφωσης, υπάρχουν αρκετές άλλες.». 
 

Από όλες τις παραπάνω επισηµάνσεις µας, δέκα µήνες µετά, πρόοδος έχει εµφανισθεί στην 
αντιµετώπιση ορισµένων γραφειοκρατικών προβληµάτων (πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, χρόνος 
ισχύος δικαιολογητικών) αλλά καµία στα κρίσιµα ζητήµατα διαφάνειας και ίσης 
µεταχείρισης των εργοληπτών.  
Αντίθετα, πολύ πρόσφατα γίναµε µάρτυρες µίας πρωτοφανούς διαδικασίας τροποποίησης 
ουσιωδών άρθρων που ρυθµίζουν την παραγωγή των δηµοσίων έργων, χωρίς την 
νωρίτερη διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους επαγγελµατικούς φορείς του κλάδου αλλά 
και χωρίς την υπογραφή του αρµόδιου Υπουργού Υποδοµών επί του κειµένου σχεδίου 
νόµου που κατατέθηκε προς ψήφιση. Αναφέροµαι στο Σχέδιο Νόµου του  Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε τίτλο: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943…..», το οποίο ψηφίστηκε την προηγούµενη Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, 
προκαλώντας την αντίδραση του ΣΑΤΕ, όπως εκφράστηκε µε την από 19-3-2019 επιστολή 
του Συνδέσµου:  
"Κύριε Υπουργέ, 
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Την Παρασκευή το µεσηµέρι (15-3-2019) λάβαµε γνώση (εντελώς τυχαία) του γεγονότος 
της κατάθεσης νοµοσχεδίου στη Βουλή µε τίτλο: «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας 
µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 
Στα επιµέρους άρθρα του νοµοσχεδίου, µετά την πρώτη επεξεργασία, διαπιστώσαµε ότι 
εισάγονται δεκάδες τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 που αφορούν άµεσα την λειτουργία 
του επαγγέλµατός µας. 
Σε πρώτη φάση και ενώ ετοιµάζεται πλήρης επεξεργασία από τη Νοµική Υπηρεσία του 
Συνδέσµου µας, επισηµαίνουµε τα εξής: 
α) Ο ν. 4412/2016 πράγµατι παρουσιάζει από την πρώτη στιγµή τεράστια προβλήµατα. 
Ενδεικτικά: 
- Πολύ µεγάλες καθυστερήσεις στην διαδικασία ανάθεσης των έργων. 
- ∆εν έχει υλοποιηθεί κανένα µέτρο προστασίας των έργων, των επιχειρήσεων και εν τέλει 
του κοινωνικού συνόλου από τις υπερβολικά χαµηλές προσφορές (εκπτώσεις της τάξης των 
50%, 60%, 70% και παραπάνω). 
- Εµφανίζονται πολύ συχνά και µάλιστα εντείνονται συνεχώς φαινόµενα αδιαφάνειας 
(φωτογραφικοί όροι, αυθαίρετοι περιοριστικοί όροι στις διακηρύξεις, αδιαφορία 
Αναθετουσών Αρχών για τις αποφάσεις των Αρµοδίων Αρχών (Α.Ε.Π.Π., Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
κλπ), αποφυγή διαδικασίας έγκρισης πρόσθετων όρων από το Σ∆Ε του Υπουργείου 
Υποδοµών, αντιφατικές αποφάσεις ∆ικαστηρίων, «βάπτισµα» έργων σε Υπηρεσίες κλπ). 
β) Είναι φανερό ότι το Υπουργείο (ως καθ’ ύλην αρµόδιο) οφείλει να αντιδράσει άµεσα στο 
γενικό «ξεσάλωµα» που παρατηρείται από µεγάλο µέρος (όχι όλων) των Αναθετουσών 
Αρχών µε κατάχρηση των διαδικασιών του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και των επιπλέον 
υποκειµενικών όρων του άρθρου 86 του ν.4412/2016 ειδικά τώρα που ενόψει 
παρατεταµένης προεκλογικής περιόδου διαφαίνεται κύµα απευθείας Αναθέσεων και 
«στηµένων όρων». 
γ) Όλες οι δυνατότητες που δίνει ο ν. 4412/2016 και οι σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
(Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις κλπ) πρέπει να αξιοποιηθούν άµεσα για τη βελτίωση της 
κατάστασης. 
Κύριε Υπουργέ, 
Γνωρίζετε τα πράγµατα, τα προβλήµατά µας, τα αιτήµατά µας από πρώτο χέρι και από την 
πλευρά της ∆ιοίκησης (τέσσερα χρόνια τώρα) αλλά και από την συνδικαλιστική πλευρά 
(τουλάχιστον για δέκα χρόνια πριν). 
Έχετε και την ικανότητα και τη γνώση και τη δυνατότητα και την διάθεση (ελπίζουµε), να 
λύσετε τα θέµατα προς όφελος όχι των Εργολάβων αλλά του Κοινωνικού Συνόλου. 
Ζητάµε άµεσα διαβούλευση µαζί σας για να αποφευχθούν σοβαροί κίνδυνοι αδιαφάνειας 
που υποκρύπτονται στις διατάξεις του εν θέµατι νοµοσχεδίου." 
3.1.2 Προεδρικό ∆ιάταγµα για τα Μητρώα  
Το κρίσιµο ζήτηµα που έχει ανακύψει µετά την ψήφιση του άρθρου 119 του Ν.4472/2017 
είναι εάν το ΜΕΕΠ θα αποτελέσει διαβατήριο συµµετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων ή όχι.  
Θυµίζω ότι η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 31/1/2018 είναι 
ενάντια στην απαξίωση του εργοληπτικού πτυχίου και την επαναφορά της βεβαίωσης 
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εγγραφής στο Μητρώο ως διαβατηρίου ικανού για την συµµετοχή σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες. Υπό αυτό το πλαίσιο ο ΣΑΤΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να 
αποφευχθεί η προοπτική πλήρους απαξίωσης του ΜΕΕΠ αφού η εγγραφή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών και η πρόσκληση σε 
διαγωνισµούς δηµοσίων έργων αποκλειστικά µέσω του ΜΕΕΠ για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις 
συνιστά µία κατάκτηση διαφάνειας για τον κλάδο.  
Ο ΣΑΤΕ διερωτώµενος για την πορεία έκδοσης του Π∆ απέστειλε την από 31.07.2018 
επιστολή του προς τον Υπ. ΥΜΕ µε θέµα: «Προεδρικό ∆ιάταγµα για τα Μητρώα». 
«Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  
Με την σχετική επιστολή µας είχαµε προ έτους υποβάλλει τις θέσεις του Συνδέσµου µας επί 
του Προσχεδίου Π.∆. για τα Μητρώα.  
Έκτοτε, και παρά το γεγονός ότι όπως πληροφορούµαστε το Σχέδιο  Π.∆. έχει σταλεί στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας ήδη από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο του 2017, δεν έχουµε 
κάποια υπεύθυνη ενηµέρωση για τον χρόνο υπογραφής του και έναρξης ισχύος του.  
Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι τα θέµατα που ρυθµίζει το εν θέµατι Π.∆. είναι ζωτικής 
σηµασίας για το µέλλον των εργοληπτικών επιχειρήσεων - µελών µας που για περισσότερο 
από 2 έτη  προσπαθούν να σχεδιάσουν το επιχειρηµατικό τους µέλλον στην βάση του Π.∆. 
για τα Μητρώα, για το οποίο όµως δεν έχουν καµία υπεύθυνη ενηµέρωση.  
Μάλιστα όλες οι εργοληπτικές εταιρείες που κατά την τρέχουσα περίοδο αντιµετωπίζουν 
την υποχρέωση αναθεώρησης της εργοληπτικής τους βεβαίωσης, περιπτώσεις για τις οποίες  
δόθηκε παράταση έως την έκδοση του νέου Π.∆. - παράταση η οποία µε την εγκύκλιο 
7/2018 της ∆ιεύθυνσης Μητρώων - Τµήµα ΜΕΕΠ & ΜΕΕΠΙΕ διαρκεί έως 30.9.2018 - 
αντιµετωπίζουν επείγοντα ζητήµατα επιχειρησιακού σχεδιασµού αφού δεν γνωρίζουν µε 
ποιά κριτήρια θα κριθούν προκειµένου να παραµείνουν εγγεγραµµένες στο νέο Μητρώο.  
Σηµειώνεται ότι η µη έκδοση του νέου Π.∆. παρά το γεγονός της οριστικοποίησης του 
σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε τίτλο: 
«Μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε), όπως έχει γνωστοποιήσει ήδη η 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ από τις 18.8.2017 µε την 34/2017 Γνώµη της, έχει δηµιουργήσει σε αρκετές 
αναθέτουσες αρχές την εσφαλµένη και εξαιρετικά επικίνδυνη αίσθηση ότι για την 
συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων δεν απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων µε προφανή αποτέλεσµα την απορύθµιση του κλάδου των 
δηµοσίων έργων µε απρόβλεπτες συνέπειες στο πεδίο της ποιοτικής, έγκαιρης και εύστοχης 
υλοποίησης των έργων.  
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την υπεύθυνη σχετική ενηµέρωση του Συνδέσµου 
µας.» 
 

Όπως γνωρίζετε 8 µήνες µετά δεν έχουµε ακόµη καµία εξέλιξη ή ενηµέρωση.  
 
3.1.3 Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων. 
Ο ΣΑΤΕ έχει  προ πολλού επισηµάνει πως ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο µελέτης και 
κατασκευής των δηµοσίων έργων προκειµένου να υπηρετεί τον βασικό στόχο της βέλτιστης 
αξιοποίησης των περιορισµένων δηµοσίων πόρων πρέπει απαραίτητα να συµπληρώνεται και 
από ένα Εθνικό  Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Έργων σε όλο τον 
κύκλο ζωής τους, να αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των Τεχνικών 
Έργων, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε 
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Έχουµε επενδύσει κόπο, χρόνο και χρήµατα σε αυτό 
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και δεν θα αποδεχθούµε κάτι λιγότερο από ό,τι είχαµε καταφέρει να θεσπιστεί, σε 
συνεργασία µε τον κ. Σπίρτζη, τότε Πρόεδρο ΤΕΕ.  
Σήµερα, ωστόσο, προκύπτει άµεσα η ανάγκη αναθεώρησης στις τιµές της ασφάλτου και 
στις τιµές των καυσίµων και σε ό,τι άλλο αυτές επηρεάζουν. Σχετικά ο Σύνδεσµος 
απέστειλε την από 28-11-2018 επιστολή προς τον Υπουργό ΥΜΕ:  
«Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
Με δεδοµένη την µεγάλη σας ενασχόληση και γνώση του ζητήµατος της αναθεώρησης 
τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων, συνθήκη που σας επέτρεψε να επιλύσετε µε τον πλέον 
πρόσφορο τρόπο - εφαρµογή µοναδιαίου συντελεστή αναθεώρησης - εις όφελος της 
εξέλιξης των δηµοσίων έργων, παρακαλούµε για την επίλυση ενός σηµαντικού 
προβλήµατος που είχε ανακύψει, ιδιαιτέρως κατά το 2018.   
Συγκεκριµένα, κατά το τρέχον έτος παρατηρούνται υψηλότατες αυξήσεις στις τιµές 
ορισµένων βασικών υλικών και επισηµαίνουµε ότι η όξυνση τουπροβλήµατος είναι έντονη 
αφού διαπιστώνονται:  
- Υπερβολικές αυξήσεις τιµών ασφάλτου λόγω κυρίως της αύξησης διεθνώς των τιµών του 
πετρελαίου, οι οποίες επηρεάζονται από τα διεθνή γεγονότα και δεν γνωρίζοµε µέχρι που 
θα φθάσουν. Φυσικά οι τιµές πετρελαίου επηρεάζουν αυξητικά και όλα σχεδόν τα υλικά, 
µηχανήµατα, µεταφορές κλπ. 
- Οι συµβάσεις που καθυστερούν έως 9 µήνες να υπογραφούν, πολλές φορές δε ξεπερνούν 
το όριο του εννιαµήνου, µε αποτέλεσµα ο ανάδοχος ειδικά φέτος να ευρίσκεται µε αυξήσεις 
του πετρελαίου και της ασφάλτου στις οποίες δεν µπορεί να ανταποκριθεί.  
Τα ανωτέρω έχουν σαν συνέπεια να βρίσκεται πολλές φορές ο εργολήπτης ένα και δύο 
χρόνια µετά την κατάθεση της προσφοράς του και χωρίς καµία δική του υπαιτιότητα, 
αναγκασµένος να εκτελέσει ένα κατασκευαστικό αντικείµενο του οποίου το κόστος έχει 
αυξηθεί υπέρογκα (δύο και τρεις φορές επάνω), µη δυνάµενος να ανταποκριθεί. Η 
κατάσταση εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους µη αποπεράτωσης (διακοπή σηµαντικών έργων 
σε όλη τη Χώρα) και οριστική οικονοµική καταστροφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
πέραν των άλλων προβληµάτων και συνεπειών στα έργα. 
Παρακαλούµε να προβείτε στην θεσµοθέτηση διαδικασίας αναθεώρησης για όλες τις 
συµβάσεις από την αρχή του 2018 εφόσον καθυστερεί η διαδικασία ακόµα και µε 
προσωρινούς συντελεστές µέχρις ότου ολοκληρωθεί το Εθνικό Σύστηµα Τιµολόγησης 
Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών. Παράλληλα σκόπιµο θα ήταν να εξεταστεί η 
δυνατότητα απολογιστικής πληρωµής των σχετικών δαπανών.». 
 
3.1.4 Σύστηµα ανάδειξης αναδόχου   
Οµόφωνα αποφασίστηκε και από την τωρινή σύνθεση του ∆.Σ. ότι είµαστε αντίθετοι στο να 
παραχωρηθεί η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να κρίνουν αυθαίρετα και 
υποκειµενικά τις υπερβολικά χαµηλές προσφορές κατά τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων 
των δηµοσίων έργων, όπως προβλεπόταν στον Ν.4281/2014. Οδηγός και για το νέο ∆.Σ. 
αποτελεί η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 31.1.2018 στην 
οποία αναφέρονται:  
- Αντικειµενική ανάδειξη των ΑΧΠ µε την εφαρµογή κατάλληλου αλγορίθµου. 
- Αυτόµατη ανάδειξη µειοδότη βάσει εφαρµογής του ως άνω αλγορίθµου για έργα κάτω του 
Κοινοτικού ορίου. 
Σχετική πρωτοβουλία έχει αναληφθεί τόσο σε συνεργασία µε την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε όσο και σε 
συνεργασία µε τους φορείς ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ. 
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3.1.5 Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
Ο ΣΑΤΕ εγκαίρως είχε επισηµάνει τις αδυναµίες και δυσλειτουργίες του ΕΣΗ∆ΗΣ, και µετά 
από παρεµβάσεις και επιστολές του ΣΑΤΕ µετατέθηκε τρεις φορές η έναρξη υποχρεωτικής 
χρήσης του συστήµατος στα δηµόσια έργα, από την αρχική ηµεροµηνία της 1/1/2015 στις 
20/10/2017. Από ορισµένα ΜΜΕ δεν έγινε αντιληπτό ότι η παράταση έναρξης 
υποχρεωτικής χρήσης του συστήµατος δεν έκρυβε κάτι περισσότερο παρά αδυναµίες του 
ηλεκτρονικού συστήµατος και ως οφείλαµε ανακοινώσαµε τα δεδοµένα, δηλαδή, 
επισηµάναµε ότι το σύστηµα αντί να ευνοεί, αποθαρρύνει την συµµετοχή λόγω των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του.  
Τελικώς έγινε αποδεκτή – έστω και µε καθυστέρηση 2,5 ετών – η αναγκαιότητα διακριτής 
πλατφόρµας για την ηλεκτρονική δηµοπράτηση των δηµοσίων έργων, γεγονός που 
εκφράστηκε από την δηµιουργία του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα.  
Ο ΣΑΤΕ παρακολουθεί από κοντά το σύστηµα, ενώ δηλώνει πρόθυµος να συµβάλει στην 
λειτουργική του βελτίωση µε την κατάθεση προτάσεων προς την Γενική Γραµµατεία 
Υποδοµών, η οποία θα φιλοξενεί πλέον το ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα.  
 
3.2 Παρατυπίες στην δηµοπράτηση έργων  
Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας, είτε αυτοτελώς, είτε κατόπιν καταγγελιών Μελών του, σηµαντικές 
παρατυπίες σε διαδικασίες προκήρυξης διαφόρων δηµοσίων έργων, προχώρησε και φέτος 
σε εκείνες τις απαιτούµενες δράσεις ώστε να καταγγελθούν και να γίνει προσπάθεια να 
αρθούν οι στρεβλώσεις. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αποτελούν τα έργα που 
ανατίθενται ύστερα από πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτών.  
Συνολικά ο Σύνδεσµος απέστειλε 49 σχετικές επιστολές. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
θεωρούµε ότι είναι τα έργα της Περιφέρειας Αττικής µε αφορµή τις πληµµύρες στην 
Μάνδρα. Ενδεικτικά αναφέρω τις κάτωθι επιστολές του ΣΑΤΕ:  
- Η από 26-3-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ΕΥΑ Ιωαννίνων µε θέµα: «∆ηµοπράτηση 
του έργου "Κατασκευή ∆ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου Ιωαννίνων"». 
- Η από 5-4-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Ανέγερση κέντρου υγείας αστικού τύπου - 
υγειονοµείου (Κερατσινίου) εκτιµώµενης αξίας 4.870.000€». 
- Η από 10-04-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «Αυθαίρετοι 
όροι στην διακήρυξη του διαγωνισµού για το έργο: "Αποκατάσταση βλαβών και επεµβάσεις 
τοπικού χαρακτήρα στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο περιφέρειας Αττικής", 
προϋπολογισµού 6 εκ.€».   
- Η από 19-04-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Κορυδαλλού µε θέµα: 
«∆ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαµπράκη (πρ. Γυναικείες 
Φυλακές Κορυδαλλού)» εκιιµώµενης αξίας 4.590.000 €. 
- Η από 26-4-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «"Βελτίωση 
χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τµήµα Μάνδρα - Οινόη (από 
Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της υφιστάµενης Π.Ε.Ο. 
στο τµήµα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)" 
προϋπολογισµού 19,75 εκ. €». 
- Η από 27-04-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Αποκορώνου Χανίων µε θέµα: 
«Προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (παρ. 2 γ 
του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)». 
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- Η από 30-4-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «Αδιαφανείς 
και αναποτελεσµατικές διαδικασίες σε δηµοπρατήσεις έργων της Περιφέρειας Αττικής: Α) 
Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τµηµάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα 
ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 € Β) Αποκατάσταση βλαβών και επεµβάσεις 
τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.838.190 
€ Γ) Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τµήµα Μάνδρα - 
Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της 
υφιστάµενης Π.Ε.Ο. στο τµήµα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 
έως Χ.Θ. 9+000)" πρ. 19,75 εκ. €».  
- Η από 11-5-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: "∆ιαδικασίες 
Ανάθεσης Έργων στην Περιφέρεια Αττικής". 
- Η από 29-05-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «Κατασκευή 
αντιπληµµυρικών έργων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης" εκτιµώµενης αξίας 11.600.000 € 
µε ΦΠΑ. –  Συγκεχυµένες απαιτήσεις τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας που 
επιτείνονται από τις αντιφατικές και αόριστες «διευκρινίσεις» της υπηρεσίας». 
- Η από 29-05-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς τον Ε∆ΣΝΑ µε θέµα: «Προµήθεια και 
εγκατάσταση 3x500 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστηµάτων µε χρήση µηχανισµού net 
metering, σταθµού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων και δύο (2) ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων».  
- Η από 30-05-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς το Πανεπιστήµιο Πατρών µε θέµα: «Ακύρωση 
διακήρυξης του έργου: «Κτίριο Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών - Κτίριο Τµήµατος 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής – Κτίριο Κλινικών Λειτουργιών 
Τµήµατος Ιατρικής»». 
- Η από 30-05-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «Ακύρωση 
διακηρύξεων των έργων: Α) Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τµηµάτων στο παράπλευρο 
οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 €, Β) Αποκατάσταση 
βλαβών και επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό ∆ίκτυο 
Περιφέρειας Αττικής πρ.4.838.709,70 €, Γ) Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων Βάρης – 
Βούλας - Βουλιαγµένης εκτιµώµενης αξίας 11.600.000 € µε ΦΠΑ». 
- Η από 07-06-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Μεσολογγίου µε θέµα: «Συντήρηση και 
Εκσυγχρονισµός Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων οµβρίων, 
υποδοµών από τις καταστροφικές πληµµύρες Οκτωβρίου 2016 στο ∆ήµο Ι. Π. 
Μεσολογγίου». 
- Η από 08-06-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Πεντέλης µε θέµα: «Ακύρωση 
διακήρυξης του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Πεντέλης έτους 2017», α/α 
συστήµατος 73360, Προϋπολογισµού 4.720.067,19 µε ΦΠΑ”». 
- Η από 11-06-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς τον Ε∆ΣΝΑ µε θέµα: «∆ιαγωνισµός του έργου: 
“Προµήθεια και εγκατάσταση 3x500 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστηµάτων µε χρήση 
µηχανισµού net metering, σταθµού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων και δύο (2) 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων”». 
- Η από 26-06-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς τον Ε∆ΣΝΑ µε θέµα: «∆ιακήρυξη του έργου: 
«Συµπληρωµατικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕ∆Α ∆υτ. Αττικής» 
προϋπολογισµού 1.388.800,00€». 
- Η από 26-06-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής Αθήνας µε 
θέµα: «∆ιακήρυξη του έργου: «Εφαρµογή Αποκατάστασης- Αξιοποίησης Παλαιού Καµινιού 
Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» προϋπολογισµού 2.535.000,00€»». 
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- Η από 26-06-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου µε θέµα: «∆ιακήρυξη 
του έργου: "∆ιαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου ∆ηµητρίου από Θεοµήτορος έως 
Γράµµου"». 
- Η από 27-06-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Γενικό 
Επιτελείο Στρατού  1η ΣΤΡΑΤΙΑ / EU-OHQ µε θέµα: «Κατασκευή κτηρίου εστιατορίου - 
µαγειρείων 600 ατόµων στη ΣΜΥ στο ΣΤΡ∆Ο «ΥΠΤΓΟΥ Kαβράκου Χρήστου». 
- Η από 02-07-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µε 
θέµα: «∆ιακήρυξη του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Λευκάδας» 
προϋπολογισµού 720.000,00 €». 
- Η από 9-07-2018 επιστολή ΣΑΤΕ προς την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ µε θέµα: «Παραβίαση των 
διατάξεων της παρ. 8β του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 κατά τη συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισµού του έργου «Εργολαβία Ε-872»».  
- Η από 24-07-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο ΥΜΕ/ΓΓΥ/∆/νση ∆14 µε θέµα: 
«∆ιακήρυξη του έργου: «Επεµβάσεις στους Κόµβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του 
Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας»». 
- Η από 24-07-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ∆ΕΥΑ ∆ήµου Θήρας µε θέµα: «∆ιακήρυξη 
του έργου: «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Φηρών ∆ήµου Θήρας»». 
- Η από 26-07-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «∆ιακήρυξη 
του έργου: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου Τοµέα, ∆υτικού Τοµέα και 
Νότιου Τοµέα Αθήνας. Υ∆Ρ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)». 
- Η από 26-07-2018 επιστολή  του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε 
θέµα: «∆ιακήρυξη του έργου: «Συµπληρωµατικά έργα και αποκατάσταση ζηµιών στο 
τουριστικό καταφύγιο σκαφών στο Λιµένα Ουρανούπολης»». 
- Η από 26-07-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε θέµα: 
«∆ιακήρυξη του έργου: «Υλοποίηση παρεµβάσεων βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην 
ΠΕΟ Θήβας-Λιβαδειάς-Λαµίας, τµήµα Θήβα-Λιβαδειά-Όρια Νοµών Βοιωτίας-Φθιώτιδας»». 
- Η από 7-8-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Ελευσίνας µε θέµα: «∆ηµοπρατήσεις 
έργων µε χρήση ειδικών όρων διατάξεων του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 παρ. 2γ)». 
- Η από 4-9-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Ζακύνθου µε θέµα: «Παράτυποι όροι 
της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού: “Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού θεάτρου Ζακύνθου”».  
- Η από 5-11-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Αγ. ∆ηµητρίου µε θέµα: «∆ιακήρυξη 
του έργου:"Περιβαλλοντική αναβάθµιση-ανάπλαση τµηµάτων οδών πέριξ σταθµού µετρό 
Αγίου ∆ηµητρίου». 
- Η από 12-11-2018 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής µε θέµα: «∆ιακήρυξη 
του έργου: «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδοµών στο πρωτεύον αστικό οδικό 
δίκτυο Περιφέρειας Αττικής».   
- Η από 11-01-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Αιγιαλείας µε θέµα: "Αναθέσεις 
έργων (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιαλείας - ∆ιαχείριση Απορριµµάτων)". 
- Η από 14-01-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο Αίγινας µε θέµα: "Παροχή 
Υπηρεσίας Συντήρησης και Λειτουργίας Κεντρικών ∆εξαµενών Ύδρευσης ∆ήµου Αίγινας 
(εκτιµώµενης αξίας €161.290,08 πλέον ΦΠΑ)". 
- Η από 28-2-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Τηλεθέρµανσης Λαυρίου µε θέµα: «∆ιακήρυξη του έργου: «Αντικατάσταση 
τµηµάτων δικτύων ύδρευσης οικισµών Κερατέας, Αγ. Γεωργίου και Αρί του ∆ήµου 
Λαυρεωτικής»». 
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- Η από 28-2-2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Τηλεθέρµανσης Λαυρίου µε θέµα: «∆ιακήρυξη του έργου: «Αναβάθµιση 
κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της ΕΕΛ Κερατέας της 
∆.Ε.Υ.Α.Λαυρίου»». 
 

Αποτέλεσµα των προσπαθειών του Συνδέσµου και των Μελών του είναι η έκδοση 
ορισµένων ελπιδοφόρων αποφάσεων της ΑΕΕΠ όπως η 443/2018 και η 1090/2018, χωρίς 
ωστόσο αυτές να έχουν λάβει γενικευµένο χαρακτήρα και αποδοχή, µε αποτέλεσµα την 
συνέχιση της παράτυπης συµπεριφοράς των Αναθετουσών Αρχών.  
  
3.3 Λοιπά Θέµατα  
Α. Ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια και Επιτροπές.  
Β. Ενιαία έκφραση του Κλάδου (Πρόταση ΠΕ∆ΜΕ∆Ε για Οµοσπονδία Κατασκευαστικού 
Κλάδου) 
Γ. ΣΣΕ µε Οµοσπονδία Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων, Σωµατείο Μισθωτών 
Τεχνικών, ΟΣΕΤΕΕ - ΣΤΥΕ, ΣΕΚΑ – Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων.   
∆. Κανονισµός Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών ΤΜΕ∆Ε – Πρόσθετες Εγγυήσεις  
Ε. Κράτηση υπέρ ΕΜΠ 
ΣΤ. Αγωγή και Ασφαλιστικά µέτρα των κ.κ. Γ. Κυριακόπουλου, Ευστ. Κοκκίνη και των 
εταιρειών  ∆ΗΜ-ΕΡ ΑΕ και ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ, ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου κατά του ΣΑΤΕ για ακύρωση απόφασης Αρχαιρεσιών της 28-3-
2018. 
 
4. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ  
4.1 Συµµετοχή του ΣΑΤΕ  σε θεσµικά όργανα  
Ο ΣΑΤΕ ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έχει επιτύχει την αναγνώρισή του 
από την Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι του Συνδέσµου µετέχουν σε διάφορες 
επιτροπές και συµβούλια καθώς και σε επιτροπές διαγωνισµών. Κατά το τελευταίο έτος από 
την προηγούµενη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ αναφέρονται ως σηµαντικότερες οι 
εκπροσωπήσεις του ΣΑΤΕ στο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων /Τµήµα Κατασκευών, στην 
Επιτροπή ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, στην Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΤΜΕ∆Ε και στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για την 
εκπροσώπηση, αποκλειστικώς δια µέσω του ΣΑΤΕ, του εργοληπτικού κλάδου, ως 
εργοδοτικού φορέα,  στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος.  
 
4.2 Αλληλογραφία  
Ο Σύνδεσµος κατά το τελευταίο 12µηνο απέστειλε 351 και δέχθηκε 1.225 έγγραφα, την 
πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, µε κάθε διαθέσιµο µέσο (e-mail, ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στα Μέλη του. Αναφορικά µε τα εξερχόµενα έγγραφα του Συνδέσµου 
διαπιστώνεται ότι:  
• 167 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ, 
• 12 αφορούν έγγραφα θεσµικών προτάσεων και παρεµβάσεων προς την πολιτική ηγεσία 

του ΥπΥΜΕ και την ΕΑΑ∆ΗΣΥ,   
• 7 είναι ∆ελτία Τύπου και επιπλέον 8 επιστολές / ανακοινώσεις  προς τα Μέλη, 
• 5 αφορούν ζητήµατα Οργανώσεων Μηχανικών,  
• 4 αφορούν ζητήµατα του ΤΜΕ∆Ε,   
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• 2 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,   
• 1 αφορά ζήτηµα αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου,  
• 1 αφορά ζήτηµα αρµοδιότητας ΤΕΕ,  
• 1 αφορά ζήτηµα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ/ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων,  
• 2 αφορούν  γνωµοδοτήσεις / ενηµερωτικά σηµειώµατα του Νοµικού µας Συµβούλου σε 

γραπτά ερωτήµατα Μελών και 25 αφορούν απαντήσεις επί νοµικών θεµάτων του ιδίου, 
• 8 αφορούν σχολιασµούς και απαντήσεις επί καίριων φοροτεχνικών ζητηµάτων του 

Φοροτεχνικού µας Συµβούλου και 6 αφορούν  ενηµερωτικά σηµειώµατα / 
γνωµοδοτήσεις του ιδίου,  

• 49 αφορούν καταγγελτικά και παρεµβατικά έγγραφα προς τις Περιφέρειες, ∆ήµους, 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, και υπόλοιπους φορείς του ∆ηµοσίου σχετικά µε παραβάσεις νοµοθεσίας και 
παρατυπίες σε διαγωνισµούς έργων.  

 
 
 
4.3 Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία, Κόµµατα και άλλους 
φορείς.  
Από την προηγούµενη Γ.Σ. πραγµατοποιήθηκαν προγραµµατισµένες συναντήσεις 
εκπροσώπων του ΣΑΤΕ µε τον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη 
Φάµελλο (6/11/2018), τον Πρόεδρο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κ. Γ. Καταπόδη (5/7/2018 και 
22/03/2018), µία συνάντηση µε τον υπεύθυνο του τοµέα δηµοσίων έργων της Νέας 
∆ηµοκρατίας κ. Κ. Καραµανλή (4/10/2018) και µια µε τον υπεύθυνο του τοµέα υποδοµών 
του ΚΙΝΑΛ κ. Γ. Μανιάτη (31/5/2018). Επίσης πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ΣΑΤΕ µε 
εκπροσώπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιοµηχανίας, 
Επιχειρηµατικότητας και ΜΜΕ/ ∆νση ∆ηµοσίων Συµβάσεων (25/4/2018). 
Πέραν αυτών πραγµατοποιήθηκαν πολλές ακόµη προγραµµατισµένες συναντήσεις επίσηµες 
ή ανεπίσηµες µε ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες και συµβούλους του Υπουργείου 
Υποδοµών, καθώς και σειρά συναντήσεων µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Πρόεδρο του 
ΤΜΕ∆Ε, στελέχη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, στελέχη του ΣΕΒ και του ΙΟΒΕ, εκπροσώπους της ∆ιεθνούς 
∆ιαφάνειας Ελλάς. 
Τα κυριότερα ζητήµατα που τέθηκαν σε αυτές ήσαν τα αναφερόµενα στην Ενότητα 3.  
 
4.4 Εκδηλώσεις – Σεµινάρια  
4.4.1 ∆ιοργάνωση / Συνδιοργάνωση ΣΑΤΕ  
Κατά την προηγούµενη χρονιά ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε µε επιτυχία:  
 Ηµερίδα µαζί µε τους ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ µε θέµα: "Στρατηγική Μεταρρυθµίσεων στον 
Κατασκευαστικό Κλάδο: Μνηµόνιο Συναντίληψης Φορέων", (ΤΜΕ∆Ε, Αθήνα, 
5/12/2018).  

 Ηµερίδα µαζί µε την ΠΑΣΥ∆ΙΠ µε θέµα: "Η Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
των Κτιρίων ως Μοχλός Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας", (Κεντρικό Αµφιθέατρο 
«Θέµις Κανελλόπουλος» του ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Αθήνα, 4/12/2018).  

 Ηµερίδα µαζί µε τους ΣΕΠΑΚ / ΣΕΓΜ / ΣΠΜΕ / ΕΙΑ / ΕΕΑ µε θέµα: "Η φορολογία 
ακινήτων, η ανάπτυξη και το µέλλον του κλάδου των κατασκευών" (Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, Αίθουσα "∆ηµήτρης Μητρόπουλος", Αθήνα,  12/11/2018).  

 Ηµερίδα µε θέµα: "Εµπειρία από την Εφαρµογή του Ν.4412/2016: Κρίσιµα Νοµοθετικά 
Ζητήµατα & Μεταρρυθµίσεις", (ΕΒΕΑ, Αθήνα, 17/10/2018).  
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 Ενηµερωτική εκδήλωση στην έδρα του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας 
(Divani Palace Larissa, Λάρισα, 14/2/2019).  

 Ενηµερωτική εκδήλωση στην έδρα του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης 
(Ηράκλειο,  16/3/2019).  

 
4.4.2 Συµµετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ  
Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια εισηγήσεων εκπροσώπων του:  
 Στο Συνέδριο που διοργάνωσε η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς µε θέµα: "Καθαρές ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις" (Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, 07/12/2018). 

 Σε Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Ο.Κ.Ε. (ΟΚΕ, Αθήνα, 11/10/2018). 
 Στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν οι TEE / UIA / UNECE / FIG / ECCE µε θέµα: "TUFE 

2018 - Economy, Society and Climate Change" (Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, 07-
10/11/2018).  

 Στο Forum που διοργάνωσε η Α-ΕΝΕRGY µε θέµα: "Εξοικονόµηση ενέργειας, Τοπική 
Ανάπτυξη, Επιχειρηµατικότητα" (Ξενοδοχείο Αthens Divani, Αθήνα, 09-10/10/2018). 

 Στο 2ο Συνέδριο Υποδοµών και Μεταφορών που συνδιοργάνωσαν τα sites 
ypodomes.com / metaforespress.gr (Αµφιθέατρο του Πολεµικού Μουσείου Αθήνα, 15-
16/5/2018). 

 Στο 18ο Συνέδριο Σκυροδέµατος που συνδιοργάνωσαν ΤΕΕ / ΕΜΠ / ΕΤΕΚ (Ίδρυµα 
Ευγενίδου, Αθήνα, 29-31/3/2018). 

 Στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Α-ΕΝΕRGY µε θέµα: "Επενδύοντας στην Τοπική 
Ανάπτυξη" (Ξενοδοχείο Αthens Divani Caravel, Αθήνα, 29/3/2018). 

 
 
4.5 ∆ελτία Τύπου - Εκδόσεις  
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ο ΣΑΤΕ για την όσο το δυνατό ευρύτερη 
δηµοσιοποίηση των ζητηµάτων του εργοληπτικού κόσµου ανακοίνωσε 7 ∆ελτία Τύπου και 5 
Ανακοινώσεις προς τα Μέλη καθώς και συνεντεύξεις ή / και άρθρα του Προέδρου. 
 
4.6 Συνεργασίες   
Οι ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ αναγνωρίζοντας την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουν ο κλάδος 
των υποδοµών – κατασκευών και οι βασικοί του πυλώνες που είναι οι µελετητικές και οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, συµφώνησαν στη σύνταξη και στην υπογραφή Μνηµονίου 
Συναντίληψης και Συνεργασίας, µε σκοπό την από κοινού κατάστρωση, προώθηση και 
υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαµψη και 
τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου.  
Σε αυτό το πλαίσιο έχει οριστεί Συντονιστική Επιτροπή ∆ιοίκησης Έργου (ΣΕ∆Ε) 
αποτελούµενη από 2 εκπροσώπους κάθε φορέα, τον Οµότιµο Καθ. ΕΜΠ κ. Σέργιο 
Λαµπρόπουλο ως Ειδικό Σύµβουλο και τον κ. ∆ήµο Τουλιάτο, επίσης ως Σύµβουλο. 
Ταυτόχρονα για την παραγωγή έργου έχουν δηµιουργηθεί 7 Task Forces µε αντικείµενα: 
Μελέτες / Χρηµατοπιστωτικά θέµατα /Εθνικό Σύστηµα Τιµολογίων & Τεχνικών 
Προδιαγραφών Έργων & Μελετών / ∆ηµοπράτηση έργων/Εθνικό Συµβούλιο Στρατηγικής 
για τις Κατασκευές και τις Υποδοµές /Επέκταση αντικειµένου / Εξωστρέφεια.  
Πέραν της κοινής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 5/12/2018 και σφράγισε την 
έµπρακτη διάθεση συνεργασίας, κατατέθηκε στις 19/03/2019 κοινή επιστολή των τριών 
φορέων προς τον Υπουργό Οικονοµίας & Ανάπτυξης και τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: 
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«Απόψεις και σχόλια των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ επί του σχεδίου νόµου µε τίτλο «∆ιατάξεις 
για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»». 
 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  
5.1 Εµπλουτισµός Βάσεων ∆εδοµένων ΣΑΤΕ  
5.1.1 Βάση δεδοµένων νοµικής πληροφόρησης  
Ο ΣΑΤΕ έχοντας εξασφαλίσει από την αρχή της λειτουργίας του επαρκώς στελεχωµένη 
υπηρεσιακή οργάνωση είναι σε θέση να τηρεί πλούσια βάση δεδοµένων νοµικής 
πληροφορίας σχετικής µε τον Τοµέα Παραγωγής ∆ηµοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα. 
Η, πλήρως λειτουργική, βάση δεδοµένων αφορά σε γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ, εγκυκλίους 
ΓΓ∆Ε και ΥΠΟΙΚ, ΦΕΚ και Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, κ.α. Από το 1995 και µετά 
έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 3.763 σχετικά νοµικά έγγραφα, τα οποία τα Μέλη µας 
µπορούν να αναζητήσουν εύκολα µέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσµου µας.  
Κατά το τελευταίο 12µηνο προστέθηκαν 308 έγγραφα, µεταξύ των οποίων νόµοι, 
προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις ώστε η εν λόγω βάση δεδοµένων να 
καταστεί µία πλήρης βάση δεδοµένων νοµικής πληροφόρησης για την άσκηση 
εργοληπτικής επιχειρηµατικής δράσης στην Ελλάδα.  
 
5.1.2 Βάση δεδοµένων ισολογισµών  
Ο Σύνδεσµος συλλέγει τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα και 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) των εταιριών Μελών του και 
καταχωρεί τα οικονοµικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς σε µια πλήρως λειτουργική 
βάση δεδοµένων.   
Ο Σύνδεσµος από το 2008 και µετά επέκτεινε την εν λόγω δραστηριότητα συλλογής, 
καταγραφής και καταχώρησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και στις εργοληπτικές 
εταιρείες που δεν είναι µέλη του Συνδέσµου ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα 
χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων και προβολών που η βάση δεδοµένων δίδει στους 
Ειδικούς Συνεργάτες και Συµβούλους του Συνδέσµου, προκειµένου να συνάγονται 
αξιόπιστα συµπεράσµατα, επαρκή για την επιστηµονική τεκµηρίωση των εκφραζόµενων 
θέσεων του Συνδέσµου. Ήδη στην αγορά γίνεται χρήση των στοιχείων αυτών και 
θεωρούµε ότι έχει καθιερωθεί ο ΣΑΤΕ ως µία από τις πλέον έγκυρες πηγές  αναφοράς των 
αναλύσεων.  
Κατά το τελευταίο 12µηνο η εν λόγω βάση δεδοµένων βρίσκεται σε αναµόρφωση ώστε να 
υποδεχθεί τους ισολογισµούς που για πρώτη φορά εµφανίζονται βάσει των ΕΛΠ.  
 
5.1.3 Βάση δεδοµένων αποτελεσµάτων δηµοπρασιών  
Μετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συλλέγονται όλα τα αποτελέσµατα 
των δηµοπρασιών από τις 26 Απριλίου 2007 και µετά για έργα άνω των 2.000.000 ευρώ 
(µε ΦΠΑ). Αυτά τα αποτελέσµατα καταχωρούνται σε ειδική εφαρµογή και αναρτώνται σε 
ξεχωριστή ενότητα της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ. Τα πεδία που εµφανίζονται στην εφαρµογή 
είναι:  Ηµεροµηνία / α/α Έργου / Έργο / Προϋπολογισµός Υπηρεσίας  / Φορέας / Έκπτωση 
1ου Μειοδότη / 1ος Μειοδότης / Έκπτωση 2ου Μειοδότη / 2ος Μειοδότης / Έκπτωση 3ου 
Μειοδότη / 3ος Μειοδότης / Έκπτωση Αναδόχου / Νοµός / ∆ήµος Εκτέλεσης / Παρατήρηση. 
Τα ως άνω στοιχεία επικαιροποιούνται και επαναδηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα µας κάθε 
εβδοµάδα. 



 
 

15 

Από την έναρξη πλήρους λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα στο πρόγραµµα 
καταχωρούνται όλοι οι µειοδότες και όχι µόνο οι τρείς πρώτοι ενώ από την 1/1/2018 και 
µετά στο πρόγραµµα καταχωρούνται οι δηµοπρασίες προϋπολογισµού άνω του 1 
εκατοµµυρίου ευρώ (µε ΦΠΑ), διευρύνοντας ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες εξαγωγής 
συµπερασµάτων για τον ανταγωνισµό στον κλάδο.   
Κατά το τελευταίο 12µηνο και έως τις 28.2.2019 καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία 
από 1.087 δηµοπρασίες, ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 
5.342. 
Κατά το 2015 το ∆.Σ. αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραµµα καταγραφής των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών έργων που τηρεί από το 2007 και µετά ως εξής: α) να 
γίνει διακριτή κατηγορία των µελετοκατασκευών ώστε να µην υπάρχει σύγχυση σχετικά µε 
την πληρότητα των αποτελεσµάτων της βάσης δεδοµένων του ΣΑΤΕ β) να καταγράφονται 
και παρακολουθούνται µε διακριτό τρόπο όλες οι περιπτώσεις Υπηρεσιών που οµοιάζουν ή 
και είναι έργα ή εργασίες, προϋπολογισµού άνω των 200 χιλ. €.  
Κατόπιν όλων των παραπάνω στην εν λόγω βάση δεδοµένων οι καταχωρήσεις αφορούν: 
4.214 έργα, 283 µ/κ και 845 υπηρεσίες. 
5.2 Αναβάθµιση ιστοσελίδας  
Από τον Νοέµβριο του 2008 πραγµατοποιείται σταδιακή ανανέωση και ανασχεδιασµός της 
πληροφόρησης που παρέχεται στα Μέλη του Συνδέσµου µέσω της ιστοσελίδας µας. Η εν 
λόγω διαδικασία επιλέχθηκε να είναι σταδιακή ώστε να γίνεται ευκολότερα κατανοητή και 
αξιοποιήσιµη από το σύνολο των Μελών µας. Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας 
είναι ορατά αφού καθηµερινά την σελίδα µας επισκέπτονται, κατά µέσο όρο, περισσότεροι 
από 1.500 διαφορετικοί χρήστες. Η πιο πρόσφατη προσθήκη (2017) είναι η ενότητα 
φωτογραφίες που περιλαµβάνει φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις και συνελεύσεις του 
Συνδέσµου. 
5.3 Πρόγραµµα άµεσης ενηµέρωσης IRISena 
Ο ΣΑΤΕ λαµβάνοντας υπόψη την διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη άµεσης και έγκυρης 
πληροφόρησης των επιχειρηµατιών του κλάδου, αλλά και ευρύτερα του τεχνικού κόσµου, 
δηµιούργησε την εφαρµογή IRISena για έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets 
µε λειτουργικό iOS/Android) µε αντικείµενο την άµεση, έγκυρη και χρήσιµη ενηµέρωση 
στην «έξυπνη» φορητή συσκευή. Η εφαρµογή, στην πλήρη έκδοσή της, παρέχεται δωρεάν 
σε όλα τα Μέλη του ΣΑΤΕ, ενώ προσαρµοσµένη έκδοση διατίθεται δωρεάν και σε Μη Μέλη 
του Συνδέσµου. Προαπαιτούµενα είναι µία «έξυπνη» φορητή συσκευή και µία διεύθυνση e-
mail.  
Η πιο πρόσφατη αναβάθµιση (2018) αφορά στην πλήρη εξατοµίκευση της εφαρµογής στις 
ανάγκες του ΣΑΤΕ, ο οποίος πλέον διαθέτει δικό του app. 
 
6. ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ  
Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε την διατήρηση των µειωµένων – δύο φορές την τελευταία 10ετία (έως 
και -47% το 2009/08 και -10% το 2012/11) - χαµηλότατων πάγιων συνδροµών µε 
ταυτόχρονη αναστολή ισχύος για  11ο έτος της ποσοστιαίας συνδροµής και για το 2019, 
τόσο για τα τακτικά όσο και τα αρωγά µέλη (στελέχη) ενώ οµόφωνα αποφάσισε και την 
διατήρηση των µειωµένων, έναντι των υπολοίπων, εισφορών για τα ειδικά µέλη (ατοµικές 
επιχειρήσεις) του Συνδέσµου. Επιπλέον για το  2019, όπως και το 2018, το 2017 και το 
2016, και ειδικά για τις τάξεις Α1 και Α2, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής το ∆.Σ. αποφάσισε 
να θέσει µηδενική τιµή εγγραφής των νεοεγγεγραµµένων Μελών, µόλις 10 ευρώ την 
ετήσια συνδροµή και µηδενική εγγραφή για τα στελέχη αυτών των Μελών.  
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Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού 
στον ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 80% των εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ.  
 
Συνάδελφοι, 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό ∆ιευθυντή, τους Συµβούλους και το 
διοικητικό προσωπικό του ΣΑΤΕ, τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Περιφερειακά µας Γραφεία 
για την προσφορά τους.   
Στο σηµείο αυτό θέλω να σηµειώσω ότι καταβάλλεται καθηµερινά εργώδης προσπάθεια 
προκειµένου ο ΣΑΤΕ να συµπαρίσταται στην δύσκολη καθηµερινότητα των Μελών του και 
να µην αποτελεί ακόµη µία Εργοληπτική Οργάνωση που απλώς χορηγεί βεβαιώσεις 
συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων.  
Είναι µία στόχευση πέρα και πάνω από τις εκάστοτε διοικήσεις του Συνδέσµου που θέλουµε 
να  συνεχιστεί - και θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα προκειµένου να γιγαντωθεί - ώστε ο 
ΣΑΤΕ να αποτελέσει έναν πραγµατικό σύνδεσµο µε την ανάπτυξη των Μελών του, την 
επιστροφή του κλάδου σε ικανούς ρυθµούς µεγέθυνσης και την ισόρροπη και βιώσιµη 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.  
Ως νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέλουµε την βοήθεια όλων, ώστε να αντιµετωπίσουµε 
αποτελεσµατικά τις προκλήσεις και να συνδράµουµε αποφασιστικά στην εδραίωση του 
κύρους και της αρµόζουσας θέσης των Ελλήνων Επιχειρηµατιών Κατασκευαστών.  

 
Σας ευχαριστώ. 

 
Ανδρέας Γερακάκης   

Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ 

 


