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Αριθ. Πρωτ. 23705/ΓΒ/σµ  Αθήνα, 03 Αυγούστου 2011  
    

 Π Ρ Ο Σ    

           Τις Εργοληπτικές Οργανώσεις  

  (Κατ’ αλφαβητική σειρά)  

  ΠΕ∆ΜΕ∆Ε  

  ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 

  ΠΕΣΕ∆Ε  

  ΣΤΕΑΤ  

        

ΘΕΜΑ: Θέσεις ΣΑΤΕ για την εφαρµογή του συστήµατος Μελέτη – Κατασκευή και 
προσθήκης Ειδικών όρων σε διακηρύξεις.  

 

ΣΧΕΤ.: Α) Κοινή Επιστολή των ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε – ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΥΜΕ∆Ι µε θέµα «Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής ∆ηµοσίων 
Έργων» (αρ. πρωτ. 216/95/21455/29-01-2010)  

Β) Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕ∆Ι µε θέµα 
«Παρατηρήσεις και Προτάσεις του ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόµου» (αρ.πρωτ. 
22916/ΣΜ/κσ/03-03-2011) 

 

Συνάδελφοι, 

 

1)   Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τις θέσεις του ΣΑΤΕ σχετικά µε το ζήτηµα της 
εφαρµογής του συστήµατος Μελέτη – Κατασκευή και ότι δήθεν υπαναχώρησε από την 
αρχική του θέση στη συνεδρίαση της 07.07.2011 της Σ.Ε.Ε.Ο. σας παραθέτουµε αυτούσιες 
τις θέσεις του Συνδέσµου όπως έχουν διατυπωθεί στα επίσηµα έγγραφα, είτε από κοινού µε 
άλλες Οργανώσεις, είτε µεµονωµένα: 

  

Α) Έγγραφο κοινής επιστολής των Οργανώσεων ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ  προς τον κ. 
Υπουργό ΥΠΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής ∆ηµοσίων 
Εργων»  (άρθρο 1 §1.3 / 29-01-2010) 

 

«1.3 Σύστηµα Μελέτη-Κατασκευή 

 Είναι πλέον ευρέως γνωστή η πληµµυρίδα των αιτήσεων που έφθαναν και φθάνουν 
στο Τεχνικό Συµβούλιο του πρ. ΥΠΕΧΩ∆Ε για έγκριση επιλογής προσφοράς µε το σύστηµα 
µελέτη - κατασκευή. Οι αιτήσεις αυτές, µε ελάχιστες εξαιρέσεις  αφορούν απλά και συνήθη 
έργα πάσης φύσεως, π.χ. βρεφονηπιακούς σταθµούς, έργα αξιοποίησης κοινοχρήστων 
χώρων όπως πλατείες, χώροι πρασίνου κλπ.  Όµως, το άρθρο 8 του Ν. 3669/08 ¨Κύρωση 
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων¨ ορίζει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται για επιλογή αυτής της µεθόδου δηµοπράτησης. 
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Αυτές όµως οι προϋποθέσεις δεν µπορεί να καταστρατηγούνται. Η µελέτη του δηµόσιου 
έργου είναι υποχρέωση της πολιτείας. Αυτό εξάλλου επιτάσσουν  οι κανόνες της διαφάνειας 
και της ισονοµίας. Η διαδικασία της µελετοκατασκευής πρέπει να περιορισθεί µόνο στις 
πραγµατικά αναγκαίες περιπτώσεις που καθορίζει η νοµοθεσία και για συγκεκριµένα  
αναπτυξιακά έργα που  απαιτούν νέα τεχνογνωσία η οποία δεν έχει γίνει ακόµη κτήµα της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  » 

 

Β) Έγγραφο ΣΑΤΕ προς το ΥΠΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Παρατηρήσεις & Προτάσεις ΣΑΤΕ επί του 
Σχεδίου Νόµου «Μεταρρύθµιση συστήµατος ανάθεσης και εκτέλεσης  συµβάσεων µελετών 
και έργων και λοιπές διατάξεις»» (άρθρο 38 § 2, σελίδα 12 / 03-03-2011) 

 

«Άρθρο 38 § 2 του Σχεδίου  Νόµου – Σύστηµα «Μελέτη-Κατασκευή» 

Με την ανωτέρω παράγραφο τροποποιήθηκε επιδερµικά η παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ∆Ε, µε 
την προσθήκη της λέξης «µόνο», ώστε να περιορισθεί αυστηρά η εφαρµογή του συστήµατος 
«µελέτη – κατασκευή» αποκλειστικά και µόνο στις προβλεπόµενες στο νόµο περιπτώσεις: 

«1. Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις 
έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που καλύπτονται από 
τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε ιδιοµορφίες ως προς τον 
τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιµος ο συνδυασµός βελτίωσης ή 
ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της υπηρεσίας µε την κατασκευή ή 
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

Προτείνεται η απαλοιφή του επισηµασµένου εδαφίου («….ή αν κρίνεται σκόπιµος ο 
συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της υπηρεσίας 
µε την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων»), για τον λόγο ότι διευρύνει 
ανέλεγκτα και αορίστως το πεδίο εφαρµογής του συγκεκριµένου συστήµατος, το οποίο 
πρέπει να εφαρµόζεται απολύτως εξαιρετικά και σε περιοριστικά προσδιορισµένες 
περιπτώσεις. Η αναθέτουσα αρχή θα µπορεί να επικαλείται την ανάγκη βελτίωσης 
υπάρχουσας µελέτης, που θα έχει εκπονηθεί µάλιστα κατόπιν δηµόσιου διαγωνισµού για την 
ανάθεσή της, για να υποστηρίζει την ανάγκη εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη – 
κατασκευή».» 

 

Επιδίωξη της ∆ιοίκησης του ΣΑΤΕ ήταν και είναι πάντα η διατύπωση καθαρών και υπεύθυνων 
θέσεων στηριγµένων: 

 

- πάνω στην βάση της επαγγελµατικής δεοντολογίας και του υγιούς ανταγωνισµού και  

- σε αρµονία µε τις επιταγές της Ελληνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας. 

 

2)   Όσο αφορά στο σχέδιο κοινής επιστολής της Συντονιστικής Επιτροπής των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων (επισυνάπτεται) που όντως δεν υπογράψαµε, παρότι στη 
συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. δηλώσαµε την «κατ’ αρχήν» συµφωνία µας,  επισηµαίνουµε τα 
εξής: 

 

- Στη συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο., παράλληλα µε την ανάγνωση του σχεδίου της 
επιστολής, συζητήθηκε εκτενώς το πόρισµα της Οµάδας εργασίας που συστήθηκε στο 



 
 

3 

ΥΠΥΜΕ∆Ι για το σύστηµα δηµοπράτησης «Μελέτη – Κατασκευή» που επίκειται η 
οριστικοποίησή του. Οι εκπρόσωποι µας στην Οµάδα αυτή µας ενηµέρωσαν διεξοδικά και 
επισήµαναν ότι λόγω της έλλειψης αναφοράς του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου περί 
µελετών (Π∆ 696/74) σε προδιαγραφές οριστικής µελέτης στα  έργα Επεξεργασίας Λυµάτων, 
δεν µπορεί αυτή τη στιγµή  να καταργηθούν άµεσα το σύστηµα Μ-Κ στους βιολογικούς, 
αλλά πρέπει να επιδιωχθεί η άµεση τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου περί 
µελετών ! Την σηµαντική αυτή επισήµανση, παρά το σχετικό αίτηµα τροποποίησης  από τον 
ΣΤΕΑΤ, δεν το αντιµετωπίζει η επιστολή. Αν επιθυµία όλων είναι όντως η κατάργηση του 
συστήµατος Μ-Κ, οι προτάσεις πρέπει να είναι σοβαρές, µελετηµένες και µε γνώση των 
νοµοθετικών περιθωρίων.  

 

- Είναι αδιανόητο, και σίγουρα µη σοβαρό, οι πέντε Οργανώσεις να καλούν τα Μέλη 
τους «να µην συµµετέχουν σε έργα που δηµοπρατούνται µε το σύστηµα Μ–Κ και 
δηµοπρασίες των οποίων οι διακηρύξεις περιέχουν ειδικούς πρόσθετους όρους» ενώ 
ταυτόχρονα οι εταιρείες των Πρόεδρων και των Μελών της ∆ιοίκησης των περισσοτέρων 
Οργανώσεων συµµετέχουν κατά κόρον σε παρόµοιους διαγωνισµούς. Για να είµαστε καθαροί 
είναι σαφές ότι η συµµετοχή σε διαγωνισµούς µε τα συστήµατα που προβλέπει η νοµοθεσία 
δεν αποτελεί ούτε ποινικό αδίκηµα ούτε παράβαση συνδικαλιστικής δεοντολογίας. 

 

- Κατά τα λοιπά οι θέσεις των οργανώσεων για το θέµα είναι ήδη διατυπωµένες 
επίσηµα και θεωρούµε ότι δεν µπορεί να αλλάζουν ανάλογα µε τις ενδοοργανωτικές ή 
µικροπολιτικές συγκυρίες. Έχουµε ξαναπεί ότι η σοβαρότητα, η συνέχεια και η συνέπεια είναι 
προαπαιτούµενα στην συνδικαλιστική έκφραση του Κλάδου. 

 

3)    Όσον αφορά τη στάση του ΣΑΤΕ για την προσθήκη ειδικών όρων στις διακηρύξεις 
θυµίζουµε ότι: 

α) Είναι η µοναδική Οργάνωση που ανήρτησε (πριν την εφαρµογή του ∆ι@ύγεια) στην 
ιστοσελίδα της όλες τις εισηγήσεις προσθήκης ειδικών όρων µε σκοπό την διαφάνεια και την 
ανοικτή συζήτηση για διορθωτικές παρεµβάσεις στο θέµα, 

β) Έχει καταγγείλει επίσηµα και συγκεκριµένα όλες τις περιπτώσεις καταχρηστικής 
εφαρµογής των ειδικών όρων που πέφτουν στην αντίληψή του (τελευταία παραδείγµατα 
πέντε διαγωνισµοί στο Υπουργείο Πολιτισµού, τρεις διαγωνισµοί λιµενικών έργων στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, έργο νοσοκοµείου Λευκάδας στην ∆ΕΠΑΝΟΜ, συνολικού 
προϋπολογισµού άνω των εκατό  εκατοµµυρίων ευρώ), 

γ) Έχει προσφύγει και έχει πετύχει την ακύρωση πολλών παράνοµων απευθείας αναθέσεων 
(Αράχωβα, Μαρούσι κ.α.) συνολικού προϋπολογισµού δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, 

δ) Έχει καταγγείλει πολύ σκληρά – και πέτυχε την ακύρωσή τους - τη σωρεία των απευθείας 
προεκλογικών αναθέσεων της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. το Σεπτέµβρη του 2009 (πάνω από 
διακόσια εκατοµµύρια ευρώ), 

ε) Έχει προσφύγει δικαστικά εναντίον της ΚΕ∆ Α.Ε., της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και δεκάδων ∆ήµων 
της Περιφέρειας Αττικής για καταχρηστική χρήση, είτε του συστήµατος Μ-Κ, είτε του 
συστήµατος ειδικών όρων. 

 

∆υστυχώς στις περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ΣΑΤΕ ήταν µόνος του στην 
προσπάθεια του, πολλοί δε από τους γενικόλογα φωνασκούντες συναδέλφους αντί να 
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βοηθήσουν προς τον κοινό στόχο της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού έδιναν χέρι 
βοηθείας προς τους αυθαιρετούντες ∆ηµάρχους και Υπηρεσίες.  

 

Αντίθετα ένα ελάχιστο βήµα για να αποδείξουν ότι έµπρακτα αγωνίζονται για την διαφάνεια 
και τον υγιή ανταγωνισµό είναι η υιοθέτηση εδώ και τώρα της κοινής πρότασης ΤΕΕ, 
Μελετητών και ΣΑΤΕ για διαδικασίες διαφανούς κλήρωσης µελών Επιτροπών όπως 
αναγράφεται µετά από παρέµβασή µας στην τελική µορφή  του νοµοσχεδίου  για το θεσµικό 
πλαίσιο παραγωγής έργων άρθρο 41 §3 εδάφια 4,5 και 6.  

 

- Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζουµε ότι η τελική, πλήρης και τεκµηριωµένη θέση του 
Συνδέσµου θα τεθεί προς έγκριση στην  έκτακτη Γενική Συνέλευση που προγραµµατίζεται 
για την 07-09-2011. Θα επιδιώξουµε τον πλήρη, ανοικτό και δηµοκρατικό διάλογο, 
λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις των αρµοδίων Τεχνικών, Επαγγελµατικών και Επιστηµονικών 
φορέων: ΤΕΕ, ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ΙΟΚ κλπ. όπως και της οµάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕ∆Ι 
που πραγµατικά έχει κάνει σοβαρή δουλειά στο θέµα.  

 

Και µία ερώτηση: 

 

Τι γίνεται αλήθεια µε τις  προκλητικές  απ΄ ευθείας αναθέσεις έργων δεκάδων εκατοµµυρίων 
ευρώ (ΑΡΑΧΩΒΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΦΥΛΗ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ κλπ, κλπ) ;  

Ποιός είναι ο ρόλος των  Εργοληπτικών Οργανώσεων; 

Γιατί δεν αναφέρετε ούτε λέξη, γιατί τέτοιος εκνευρισµός και ειρωνικά σχόλια για την 
εφαρµογή ∆ι@ύγεια ;  

 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 

 

Συν.:  Σχέδιο κοινής επιστολής των Εργοληπτικών Οργανώσεων.  








