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Εντείνεται η κόντρα µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΑΤΕ 

Κλιµακώνεται η «κόντρα» µεταξύ του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών) και της 
Περιφέρειας Αττικής, µε αφορµή την προκήρυξη του διαγωνισµού για τη «Βελτίωση και περιοδική 
συντήρηση υποδοµών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής». Με χθεσινή 
παρέµβασή του, ο ΣΑΤΕ ζητεί την παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο του ΤΕΕ των 
διπλωµατούχων µηχανικών, που συνέταξαν, ή ενέκριναν τη διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής. 

Υπενθυµίζεται ότι πριν από λίγες ηµέρες, ο ΣΑΤΕ είχε προχωρήσει σε καταγγελία του σχετικού 
διαγωνισµού, κάνοντας λόγο για φωτογραφική διάταξη, η οποία ευνοούσε συγκεκριµένους 
προµηθευτές ασφαλτοστρώσεων. 

Ο ΣΑΤΕ επισηµαίνει ότι η συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδοµών της Περιφέρειας 
Αττικής σε δύο τουλάχιστον ακόµη διακηρύξεις επέµενε στη διατήρηση αντίστοιχων παράνοµων 
όρων, παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες του Συνδέσµου και παρά τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018 και 613/2018) που εκδόθηκαν έπειτα από σχετικές 
προσφυγές και δικαιώνουν πλήρως τον ΣΑΤΕ, συνεχίζει και σήµερα να λειτουργεί παράνοµα. 

Σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, ο συγκεκριµένος διαγωνισµός, ο οποίος µάλιστα πραγµατοποιήθηκε τελικά 
την Τρίτη 20 Νοεµβρίου, θέτει ως υποχρεωτικό όρο τη συνεργασία µε συγκρότηµα παραγωγής 
ασφαλτοσκυροδέµατος, το οποίο να βρίσκεται σε απόσταση έως 40 χιλιοµέτρων (σε ευθεία 
γραµµή) από την πλατεία Συντάγµατος, ενώ εκφράζει την ανησυχία του για σχετικές δηλώσεις του 
αντιπεριφερειάρχη Χ. Καραµάνου, ότι µε τον ίδιο τρόπο θα δηµοπρατηθούν συνολικά πέντε 
διαγωνισµοί ύψους 88 εκατ. ευρώ. 

Ο ΣΑΤΕ επισηµαίνει, κατ’ αρχάς, ότι οποιοδήποτε κριτήριο διαγωνισµού προϋποθέτει πρόσθετη 
εµπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετο µηχανολογικό εξοπλισµό, ή πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά 
κριτήρια, σε σχέση µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις του εργοληπτικού πτυχίου των συµµετεχόντων, 
θα πρέπει να έχει την έγκριση του υπ. Υποδοµών και Μεταφορών. 

Συµπληρώνει, µάλιστα, ότι «ειδικά η ∆ιεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν επιπλέον 
λόγο, καθ’ όσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισµοί έργων σας έπειτα από αποφάσεις της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

Οπως αναφέρουν στελέχη του ΣΑΤΕ, η διάταξη αυτή τοποθετήθηκε προκειµένου να αποκλείσει 
συγκεκριµένες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σε περιοχές, όπως π.χ. Μέγαρα, Χαλκίδα, ή 
Κόρινθο και να ευνοηθούν άλλες. 

Σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, το ουσιώδες µέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα 
συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων, είναι η 
συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο προγραµµατισµός 
ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ηµέρες που δεν υπάρχει µεγάλη κυκλοφορία (όπως γίνεται σχεδόν 
σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις). 
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Παραποµπή µηχανικών στο πειθαρχικό του ΤΕΕ ζητά ο ΣΑΤΕ για διακήρυξη της 
Περιφέρειας Αττικής 
25/11/2018 
 
Παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΤΕΕ για τους ∆ιπλωµατούχους  Μηχανικούς που 
συνέταξαν ή ενέκριναν τη διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής : "Βελτίωση και περιοδική 
συντήρηση υποδοµών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής", ζητά το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΣΑΤΕ µε επιστολή του προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

Στην επιστολή του ΣΑΤΕ αναφέρεται ότι στην διακήρυξη διαγωνισµού που διενεργήθηκε την 20-
11-2018 από την Περιφέρεια Αττικής τέθηκε, µεταξύ άλλων, ως υποχρεωτικός όρος συµµετοχής: 
«η συνεργασία µε συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε απόσταση 
µεγαλύτερη των 40km - σε ευθεία γραµµή - από την πλατεία Συντάγµατος», όρος ο οποίος δεν 
προκύπτει από καµία Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή ή από άλλες προδιαγραφές ή από άλλο 
κανονισµό. 

Ο ΣΑΤΕ επισηµαίνει ότι η συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδοµών της Περιφέρειας 
Αττικής σε δύο τουλάχιστον ακόµη διακηρύξεις επέµενε στη διατήρηση αντίστοιχων παράνοµων 
όρων, παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες του Συνδέσµου και παρά τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018  και 613/2018) που εκδόθηκαν µετά από σχετικές 
προσφυγές και δικαιώνουν πλήρως τον ΣΑΤΕ, συνεχίζει και σήµερα να λειτουργεί παράνοµα. 

Στην επιστολή του ΣΑΤΕ αναφέρεται ακόµη ότι: 

• Είναι σύνηθες σε εργασίες ασφαλτόστρωσης το ασφαλτόµιγµα να µεταφέρεται από 
απόσταση µεγαλύτερη των 80 χιλιοµέτρων και παράλληλα να εξασφαλίζεται η ποιότητα των 
εργασιών ασφαλτόστρωσης. 

• Όταν προϋπόθεση συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι η συνεργασία µε συγκρότηµα 
παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, που δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 40 
χιλιοµέτρων, αποκλείονται από τον διαγωνισµό εταιρίες που προτίθενται να συνεργαστούν 
µε συγκροτήµατα σε γειτονικές (προς την Περιφέρεια Αττικής) Περιφέρειες. 

• Υπάρχουν στην αγορά τέτοια µεταφορικά µέσα που µπορούν να διατηρούν για ώρες τη 
θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος. 

• Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν διαθέτουν ασφαλτικά συγκροτήµατα σε ακτίνα 
απόστασης 80 ή και 100 χιλιοµέτρων, οι οποίες εξυπηρετούνται από ασφαλτικά 
συγκροτήµατα γειτονικών περιοχών χωρίς να γίνονται «εκπτώσεις» στην ποιότητα των 
ασφαλτικών εργασιών. 

• Ο ανωτέρω όρος αποκλείει από την συµµετοχή στον διαγωνισµό την χρήση φορητών 
συγκροτηµάτων εντός ή εκτός Αττικής. 

• ∆εν συντρέχει κανείς τεχνικός λόγος αποκλεισµού εταιριών που θα συνεργάζονται µε 
συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που έχουν έδρα στη Θήβα, στη Χαλκίδα, 
στην Κόρινθο και αλλού. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ σε πρόσφατη συνεδρίασή του 
αποφάσισε να κλικαµώσει τις αντιδράσεις του και κατόπιν επιστολής του προς την Περιφέρεια 
Αττικής, µε την οποία ζητούσε την, εκ νέου, δηµοπράτηση του έργου, χωρίς την συµπερίληψη 
όρων που περιορίζουν αναιτιολόγητα, σχεδόν φωτογραφικά, τον ανταγωνισµό, να απευθυνθεί και 
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας για Πειθαρχικό έλεγχο Μελών του. 
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Οι κατασκευαστές τα έβαλαν µε τη Ρένα ∆ούρου - Αφορµή ο διαγωνισµός για το οδικό 
δίκτυο της Περιφέρειας  
 
Κυριακή 25/11/2018  
 
Οπως αναφέρουν στελέχη του ΣΑΤΕ, η διάταξη αυτή τοποθετήθηκε προκειµένου να αποκλείσει 
συγκεκριµένες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σε περιοχές, όπως π.χ. Μέγαρα, Χαλκίδα, ή 
Κόρινθο και να ευνοηθούν άλλες.  
Έντονη κόντρα έχει ξεσπάσει µετά του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών 
(ΣΑΤΕ) και της Περιφέρειας Αττικής, στο επίκεντρο της οποίας έχει τεθεί ο διαγωνισµός 
για τη «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδοµών στο πρωτεύον αστικό οδικό 
δίκτυο Περιφέρειας Αττικής».  
Με παρέµβασή του, ο ΣΑΤΕ ζητεί την παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο του ΤΕΕ των 
διπλωµατούχων µηχανικών, που συνέταξαν, ή ενέκριναν τη διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής, 
έχοντας προχωρήσει ήδη σε καταγγελία του εν λόγω διαγωνισµού κάνοντας λόγο για 
φωτογραφική διάταξη.  
Ο ΣΑΤΕ επισηµαίνει ότι η συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδοµών της Περιφέρειας 
Αττικής σε δύο τουλάχιστον ακόµη διακηρύξεις επέµενε στη διατήρηση αντίστοιχων παράνοµων 
όρων, παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες του Συνδέσµου και παρά τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018 και 613/2018) που εκδόθηκαν έπειτα από σχετικές 
προσφυγές και δικαιώνουν πλήρως τον ΣΑΤΕ, συνεχίζει και σήµερα να λειτουργεί παράνοµα. 
Σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, ο συγκεκριµένος διαγωνισµός, ο οποίος µάλιστα πραγµατοποιήθηκε τελικά 
την Τρίτη 20 Νοεµβρίου, θέτει ως υποχρεωτικό όρο τη συνεργασία µε συγκρότηµα παραγωγής 
ασφαλτοσκυροδέµατος, το οποίο να βρίσκεται σε απόσταση έως 40 χιλιοµέτρων (σε ευθεία 
γραµµή) από την πλατεία Συντάγµατος, ενώ εκφράζει την ανησυχία του για σχετικές δηλώσεις του 
αντιπεριφερειάρχη Χ. Καραµάνου, ότι µε τον ίδιο τρόπο θα δηµοπρατηθούν συνολικά πέντε 
διαγωνισµοί ύψους 88 εκατ. ευρώ. 
Ο ΣΑΤΕ επισηµαίνει, κατ’ αρχάς, ότι οποιοδήποτε κριτήριο διαγωνισµού προϋποθέτει πρόσθετη 
εµπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετο µηχανολογικό εξοπλισµό, ή πρόσθετα χρηµατοοικονοµικά 
κριτήρια, σε σχέση µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις του εργοληπτικού πτυχίου των συµµετεχόντων, 
θα πρέπει να έχει την έγκριση του υπ. Υποδοµών και Μεταφορών. 
Συµπληρώνει, µάλιστα, ότι «ειδικά η ∆ιεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν επιπλέον 
λόγο, καθ’ όσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισµοί έργων σας έπειτα από αποφάσεις της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
Οπως αναφέρουν στελέχη του ΣΑΤΕ, η διάταξη αυτή τοποθετήθηκε προκειµένου να αποκλείσει 
συγκεκριµένες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σε περιοχές, όπως π.χ. Μέγαρα, Χαλκίδα, ή 
Κόρινθο και να ευνοηθούν άλλες. 
Σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, το ουσιώδες µέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα 
συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων, είναι η 
συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο προγραµµατισµός 
ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ηµέρες που δεν υπάρχει µεγάλη κυκλοφορία (όπως γίνεται σχεδόν 
σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις). 
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Νοέµβριος 24, 2018  

O ΣΑΤΕ ζητά την παραποµπή στο πειθαρχικό του ΤΕΕ των µηχανικών που ενέκριναν 
διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής 

Την παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΤΕΕ για τους ∆ιπλωµατούχους  Μηχανικούς που 
συνέταξαν ή ενέκριναν τη διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής: “Βελτίωση και περιοδική 
συντήρηση υποδοµών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής”, ζητά το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, µε επιστολή του προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

Στην επιστολή του ΣΑΤΕ, αναφέρεται ότι στην διακήρυξη διαγωνισµού που διενεργήθηκε την 20-
11-2018 από την Περιφέρεια Αττικής τέθηκε, µεταξύ άλλων, ως υποχρεωτικός όρος συµµετοχής: 
«η συνεργασία µε συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε 
απόσταση µεγαλύτερη των 40km – σε ευθεία γραµµή – από την πλατεία Συντάγµατος», 
όρος ο οποίος δεν προκύπτει από καµία Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή ή από άλλες προδιαγραφές 
ή από άλλο κανονισµό. 

Ο ΣΑΤΕ επισηµαίνει ότι η συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδοµών της Περιφέρειας 
Αττικής σε δύο τουλάχιστον ακόµη διακηρύξεις επέµενε στη διατήρηση αντίστοιχων παράνοµων 
όρων, παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες του Συνδέσµου και παρά τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018  και 613/2018) που εκδόθηκαν µετά από σχετικές 
προσφυγές και δικαιώνουν πλήρως τον ΣΑΤΕ, συνεχίζει και σήµερα να λειτουργεί παράνοµα. 

Στην επιστολή του ΣΑΤΕ αναφέρεται ακόµη ότι: 

– Είναι σύνηθες σε εργασίες ασφαλτόστρωσης το ασφαλτόµιγµα να µεταφέρεται από απόσταση 
µεγαλύτερη των 80 χιλιοµέτρων και παράλληλα να εξασφαλίζεται η ποιότητα των εργασιών 
ασφαλτόστρωσης. 

– Όταν προϋπόθεση συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι η συνεργασία µε συγκρότηµα παραγωγής 
ασφαλτοσκυροδέµατος, που δεν βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 40 χιλιοµέτρων, 
αποκλείονται από τον διαγωνισµό εταιρίες που προτίθενται να συνεργαστούν µε συγκροτήµατα σε 
γειτονικές (προς την Περιφέρεια Αττικής) Περιφέρειες. 

– Υπάρχουν στην αγορά τέτοια µεταφορικά µέσα που µπορούν να διατηρούν για ώρες τη 
θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος. 

– Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν διαθέτουν ασφαλτικά συγκροτήµατα σε ακτίνα 
απόστασης 80 ή και 100 χιλιοµέτρων, οι οποίες εξυπηρετούνται από ασφαλτικά συγκροτήµατα 
γειτονικών περιοχών χωρίς να γίνονται «εκπτώσεις» στην ποιότητα των ασφαλτικών εργασιών. 

– Ο ανωτέρω όρος αποκλείει από την συµµετοχή στον διαγωνισµό την χρήση φορητών 
συγκροτηµάτων εντός ή εκτός Αττικής. 

– ∆εν συντρέχει κανείς τεχνικός λόγος αποκλεισµού εταιριών που θα συνεργάζονται µε 
συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος που έχουν έδρα στη Θήβα, στη Χαλκίδα, στην 
Κόρινθο και αλλού. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ σε πρόσφατη συνεδρίασή του 
αποφάσισε να κλικαµώσει τις αντιδράσεις του και κατόπιν επιστολής του προς την Περιφέρεια 
Αττικής, µε την οποία ζητούσε  την, εκ νέου, δηµοπράτηση του έργου, χωρίς την συµπερίληψη 
όρων που περιορίζουν αναιτιολόγητα, σχεδόν φωτογραφικά, τον ανταγωνισµό, να απευθυνθεί και 
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας για Πειθαρχικό έλεγχο Μελών του. 

 






