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Ακινα 30.04.2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θζμα: «Επικαιροποίθςθ τυποποιθμζνων Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ για Ζργα ΕΕΛ με το ςφςτθμα 

Μελζτθ-Καταςκευι» 

 

Με τθν εγκφκλιο ΑΠ 1553/27.10.2011 θ Ειδικι Γραμματεία Τδάτων του ΤΠΕΚΑ ςε ςυνεργαςία με 

τθν Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΠΠΕΡΑΑ, επεξεργάςκθκε τθν Συποποίθςθ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ 

για Ζργα Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων, που κα δθμοπρατοφνται με το ςφςτθμα «Μελζτθ 

– Καταςκευι», από δικαιοφχουσ ενταγμζνων ζργων ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ. Ήδθ θ Τπθρεςία Διαχείριςθσ του 

ΕΠΠΕΡΑΑ επικαιροποιεί τα τεφχθ και ηθτεί τισ απόψεισ και παρατθριςεισ ενδιαφερομζνων 

φορζων. Σα τεφχθ ομαδοποιοφνται ωσ εξισ: 

 Διακιρυξθ και Ειδικι ςυγγραφι Τποχρεϊςεων. 

 Σεχνικι Περιγραφι και Ειδικζσ Προδιαγραφζσ. 

 Γενικζσ Προδιαγραφζσ Ζργων ΠΜ και Η/Μ. 

 Κανονιςμό Μελετϊν (Μελζτθ Προςφοράσ, Οριςτικι Μελζτθ και Μελζτθ Εφαρμογισ). 

 Σιμολόγιο και Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ.  

φμφωνα με τθν εγκφκλιο, θ ςφνταξθ των τευχϊν βαςίηεται ςτθν Εκνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, 

ειδικά όμωσ θ ςφνταξθ των Προδιαγραφϊν βαςίηεται ςτθν υπάρχουςα πρακτικι και τεχνολογία 

υλικϊν και ςυςτθμάτων.   

 

sate_km
SATE



 2/7 
 

Κατά τθν άποψι μασ όμωσ, διαπιςτϊνεται για μία ακόμθ φορά όχι μόνον θ καταςτρατιγθςθ τθσ 

Κοινοτικισ νομοκεςίασ και θ παρερμθνεία τθσ Εκνικισ νομοκεςίασ δια μζςου εγκυκλίων, αλλά 

και θ υποβάκμιςθ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων εξειδικευμζνων ςτο αντικείμενο, τα οποία 

ουςιαςτικά παρεμποδίηονται να ςυμμετζχουν ςτουσ ςχετικοφσ διαγωνιςμοφσ.  

Αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να τεκμθριϊςουμε κατ’ αρχιν τθν άποψι μασ και ςτθ ςυνζχεια να 

ςθμειϊςουμε οριςμζνεσ γενικότερεσ απόψεισ για το περιεχόμενο των τευχϊν: 

 φμφωνα με τθν παρ. 21.1 τθσ Πρότυπθσ Διακιρυξθσ (Σφπου Α ι Β ανάλογα με το μζγεκοσ του 

ζργου), δικαίωμα  ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν Εργολθπτικζσ Επιχειριςεισ του Μθτρϊου 

ΜΕΕΠ για τισ κατθγορίεσ ζργων:  

«Τδραυλικά Ζργα», «Η/Μ Ζργα» και «Ζργα Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ» 

Κάκε επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει με ποςοςτό που προκφπτει από τον προχπολογιςμό τθσ 

κατθγορίασ για τθν οποία ςυμμετζχει. 

 φμφωνα με το περιεχόμενο των τευχϊν «Σιμολόγιο και Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ» και 

«Σιμολόγιο και Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ», ο προχπολογιςμόσ κάκε κατθγορίασ προκφπτει 

από τον προχπολογιςμό των «Ζργων ΠΜ» και των «Η/Μ Ζργων» που περιλαμβάνονται ςτθν 

κατθγορία.  

 φμφωνα με τα προθγοφμενα και δεδομζνου ότι θ κατθγορία «Ζργα Κακαριςμοφ και 

Επεξεργαςίασ» περιλαμβάνει για οποιοδιποτε λογικό άνκρωπο  το ςφνολο των απαιτοφμενων 

«Ζργων ΠΜ» και των «Η/Μ Ζργων», ο προχπολογιςμόσ τθσ κατθγορίασ κα ζπρεπε να 

προκφπτει από το άκροιςμα αυτϊν των ζργων. Και όμωσ τοφτο δεν ςυμβαίνει. τον 

ανακεφαλαιωτικό πίνακα προχπολογιςμοφ «Ζργων ΠΜ» και «Η/Μ Ζργων», που ςυνοδεφει τα 

τιμολόγια Μελζτθσ και Προςφοράσ και επιμερίηει τα Ζργα Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ ςε επί 

μζρουσ φυςικά αντικείμενα (π.χ. Προεπεξεργαςία βοκρολυμάτων, Βιολογικόσ Αντιδραςτιρασ, 

Κακίηθςθ, Μονάδα πάχυνςθσ – αφυδάτωςθσ, κτλ.), υπάρχει μία ςθμείωςθ που εκτιμά τον 

προχπολογιςμό των «Ζργων Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ» ςε 20% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ μόνον των «Η/Μ Ζργων», με τθν υποςθμείωςθ ότι το ποςοςτό μπορεί να 

κακορίηεται ανά περίπτωςθ (!!!). 

Πολλζσ φορζσ ςτθν πράξθ και με βάςθ τθν υποςθμείωςθ, το ποςοςτό κακορίςτθκε από τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ μικρότερο από 10% και ςτθν περίπτωςθ αυτι όπωσ προβλζπεται από το 

ν.3669/08, δεν ςυμμετείχαν ςτουσ διαγωνιςμοφσ οι Εργολθπτικζσ Εταιρείεσ για «Ζργα 

Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ». 

 Με βάςθ τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που ςθμειϊκθκε προθγοφμενα, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

προςκαλοφν τουσ ζχοντεσ δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό Εργολθπτικζσ Εταιρείεσ, 

εγγεγραμμζνεσ ςτο μθτρϊο ΜΕΕΠ: 
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 Για «Τδραυλικά Ζργα» προχπολογιςμοφ ίςου με το ςφνολο των «Ζργων ΠΜ», που  πρζπει 

να ςτελεχϊνονται (MEK) με ΠΜ ι ΣΜ. 

 Για «Η/Μ Ζργα» προχπολογιςμοφ ίςου με το ςφνολο των «Η/Μ Ζργων», που πρζπει να 

ςτελεχϊνονται (MEK)  με ΜΜ ι ΗΜ. 

 Για «Ζργα Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ» προχπολογιςμοφ ίςου με όςα αναφζρκθκαν 

προθγοφμενα, που μποροφν να ςτελεχϊνονται (MEK) με άλλεσ ειδικότθτεσ (π.χ. ΧΜ, 

ΜΜΜ).  

υμπεραίνεται ότι ειδικότθτεσ, που  μποροφν να εγγράφονται ςτα ΜΕΚ και να διευκφνουν 

Εταιρείεσ ΜΕΕΠ για «Ζργα Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ», όχι όμωσ Εταιρείεσ για «Τδραυλικά 

Ζργα» και «Η/Μ Ζργα», είτε ςυμπράττουν με τισ προθγοφμενεσ υποβακμίηοντασ αναγκαςτικά 

το αντικείμενό τουσ, είτε ςτελεχϊνουν ωσ (MEK)  υπάλλθλοι τισ Εταιρείεσ αυτζσ, είτε 

αδιαφοροφν  και απζχουν από τουσ Δθμόςιουσ Διαγωνιςμοφσ, διατθρϊντασ τθν αξιοπρζπειά 

τουσ.  

Πιςτεφουμε ότι δεν αιτιολογείται το γεγονόσ:  

Διπλ. Μθχανικοί ικανοί ωσ Μθχανικοί Διεργαςιϊν και με το νόμο να αναλάβουν τθν 

Κεντρικι Τεχνικι Ευκφνθ για τθν αποδοτικι εκτζλεςθ των «Ζργων Κακαριςμοφ και 

Επεξεργαςίασ», να αποκλείονται ι να υποβακμίηονται ςτουσ ςχετικοφσ διαγωνιςμοφσ, διότι 

ςφμφωνα με τα Τεφχθ, αυτά τα ζργα πρζπει να κατακερματίηονται αυκαίρετα και να 

δθμοπρατοφνται ςτθ βάςθ επί μζρουσ  ευκυνϊν οριςμζνων ειδικοτιτων Μθχανικϊν, και 

επομζνωσ ςυντεχνιακϊν ςυμφερόντων.  

Ποιο άραγε Κοινοτικό Δίκαιο και ποια Εκνικι Νομοκεςία επιβάλλουν αυτζσ τισ διακρίςεισ 

και τισ αυκαιρεςίεσ; 

Είναι ςτουσ πάντεσ γνωςτό ότι δεν υφίςτανται παρόμοιεσ διατάξεισ  ςτο Κοινοτικό Δίκαιο και 

είναι πρόδθλθ θ καταςτρατιγθςθ ι θ παρερμθνεία τθσ Εκνικισ νομοκεςίασ, παρόλεσ τισ 

ςτρεβλϊςεισ τθσ και τθν ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ και επικαιροποίθςθσ τθσ. Ειδικότερα 

ςθμειϊνουμε:  

 Εφόςον ςτο υφιςτάμενο πλαίςιο τα «Ζργα κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ» δεν αποτελοφν 

ωσ όφειλε, κφρια κατθγορία, ζπρεπε να δθμοπρατοφνται ωσ «Βιομθχανικά – Ενεργειακά 

Ζργα». Είναι γνωςτό ότι ςτθν κφρια αυτι κατθγορία, μποροφν να εγγράφονται 

Εργολθπτικζσ Εταιρείεσ του ΜΕΕΠ, ςτελεχωμζνεσ από διάφορεσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ 

ειδικότθτεσ μθχανικϊν. τθν περίπτωςθ αυτι είναι δυνατόν να λθφκοφν ωσ κατευκφνςεισ 

τα ακόλουκα: 

 Η ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ ζπρεπε να γίνεται με διάκριςθ των «Οικοδομικϊν 

Εργαςιϊν» και του Εξοπλιςμοφ (Κφριου ι βοθκθτικϊν παροχϊν με τθν εγκατάςταςθ 

και τθ κζςθ ςε του λειτουργία ), χωρίσ τθν φωτογραφικι αναφορά ςε «Ζργα ΠΜ» 

και «Η/Μ ‘Ζργα», με ςφγχρονθ μάλιςτα παράλθψθ των «Χθμικοτεχνικϊν Ζργων και  

sate_km
SATE



 4/7 
 

Εργαςιϊν» και μάλιςτα όταν ο ν. 4254/14 (Άρκρο 1, Τποπαρ. Σ23 και ΙΓ12) 

κατιργθςε τισ φωτογραφικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, που αντιςτοιχοφν 

αφενόσ τα Η/Μ ζργα και εγκαταςτάςεισ με ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ (ΜΜ  και 

ΗΜ) και αφετζρου τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ με τα «Ζργα ΠΜ». 

 Η ςτελζχωςθ των Εργολθπτικϊν Εταιρειϊν ζπρεπε να εξαςφαλίηει τουλάχιςτον τθν 

παρουςία διπλ. Μθχανικϊν των ειδικοτιτων ΧΜ, ΠΜ, ΜΜ, και ΗΜ ι Ηλ.Μ με το 

υψθλότερο επίπεδο ΜΕΚ, για τθν προςκαλοφμενθ τάξθ «Βιομθχανικϊν – 

Ενεργειακϊν Ζργων». Η λοιπι απαιτοφμενθ λόγω τθσ ανά περίπτωςθ 

προςκαλοφμενθσ τάξθσ ςτελζχωςθ με μθχανικοφσ του ΜΕΚ, δεν ζπρεπε να 

αναφζρεται ςε ειδικότθτεσ. 

 Ουδείσ εμποδίηει ςτο υφιςτάμενο πλαίςιο, τθν αντιςτοίχιςθ τθσ Μελζτθσ Διεργαςιϊν 

(Process Design), που αναγνωρίηεται από το Σεφχοσ «Κανονιςμόσ Μελετϊν», ωσ θ βαςικι 

μελζτθ γα τα «Ζργα Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ» με τθ κεςμοκετθμζνθ ςτο ν. 3316/05 

«Μελζτθ Χθμικισ Μθχανικισ και Χθμικϊν Εγκαταςτάςεων» και μάλιςτα όταν: 

 Σα «Ζργα Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ» περιλαμβάνονται ςτισ Χθμικζσ 

Εγκαταςτάςεισ με βάςθ το ΠΔ 274/97. 

 Οι προδιαγραφζσ μελζτθσ «Χθμικισ Μθχανικισ και Χθμικϊν Εγκαταςτάςεων» 

αντιςτοιχίηεται με το αντικείμενο Χθμικϊν Μθχανικϊν με βάςθ το ΒΔ 19/21 Φεβ. 

1938(Άρκρα 3,9,11) για τισ χθμικοτεχνικζσ εργαςίεσ. 

 Η εγκφκλιοσ τθσ Γεν. Γρ. Δ.Ε. Δ17α/09/67/Φ.5.3 τθσ 06.08.1996 ςυνδζει τον 

προχπολογιςμό των εργαςιϊν των εξειδικευμζνων επιχειριςεων για «Ζργα 

Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ»   με τισ χθμικοτεχνικζσ εργαςίεσ, δθλαδι τον 

«εξοπλιςμό κακαριςμοφ και επεξεργαςίασ των υγρϊν, ςτερεϊν και αζριων 

αποβλιτων, μζςω φυςικϊν, χθμικϊν, φυςικοχθμικϊν ι και βιολογικϊν 

διεργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ  τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ λειτουργίασ του, 

εφαρμόηοντασ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΠΔ 696/74 και του ΒΔ 19/21 Φεβ. 1938». 

 Αλλά πζραν των προθγοφμενων, δεν είναι δυνατόν διαμζςου εγκυκλίου και με βάςθ το 

υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ, να επιδιϊκεται θ 

ταφτιςθ των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων ςε κζματα μελζτθσ ζργων, των Χθμικϊν 

Μθχανικϊν και των Πανεπιςτθμιακϊν Χθμικϊν (βλ. φνκεςθ Ομάδασ Μελζτθσ παρ. 22.8 τθσ 

Διακιρυξθσ) και μάλιςτα ταφτα όταν: 

 τθ υγγραφι Τποχρεϊςεων (Άρκρο 11.2) αναγνωρίηεται θ ιςχφσ του ΠΔ 274/97 και 

επιβάλλεται θ παρουςία ΧΜ ωσ υπεφκυνου τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων.  

Γιατί δεν ιςχφει το ΠΔ 274/97 για το περιεχόμενο του, που αφορά τθν μελζτθ των 

εγκαταςτάςεων; 
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 Είναι γνωςτι από το 1966 ςτα Τπουργεία θ γνωμάτευςθ τθσ υγκλιτου του ΕΜΠ ΑΠ 

37281/22.06.66 για τα προςόντα και τα πεδία ςτα οποία επεκτείνεται θ δραςτθριότθτα 

των ΧΜ (Μελζτθ, Καταςκευι, Ευκφνθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων). 

Αναφερόμαςτε ςτθ ςυνζχεια ς’ οριςμζνα γενικότερα κζματα για το περιεχόμενο των τευχϊν.  

 φμφωνα με τθ διακιρυξθ, απαιτείται ςφμπραξθ μεταξφ εργολθπτϊν και μελετθτϊν. φμφωνα 

όμωσ με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, οι «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων» ζχουν ωσ αντικείμενο είτε 

τθν εκτζλεςθ, είτε ςυγχρόνωσ τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ ζργων. Επομζνωσ, οι μελετθτζσ ι 

πάροχοι υπθρεςιϊν μποροφν κατά τισ Οδθγίεσ, να είναι ςτελζχθ εργολθπτικϊν επιχειριςεων 

και να αναλαμβάνουν τθν εκπόνθςθ μελετϊν ςτο ςφςτθμα «μελζτθ – καταςκευι» ζργων. 

υμπεραίνεται ότι οι διατάξεισ του ν.3316/2005, που διακρίνουν με απόλυτο τρόπο τον 

«Μελετθτι» ι «Πάροχο Τπθρεςιϊν»  από τον Εργολιπτθ, δεν είναι ςυμβατζσ με τισ Οδθγίεσ. 

Αλλά και από τεχνικισ πλευράσ τοφτο δεν μπορεί να ιςχφει, διότι οι καταςκευαςτζσ 

εξειδικευμζνων ζργων, ιδίωσ των ζργων που προςδιορίηονται από τθν Οδθγία 2004/17/ΕΚ, 

διακζτουν τθν τεχνογνωςία να μελετοφν και να καταςκευάηουν με ίδια μζςα τα ζργα και 

γνωρίηουν εάν και πότε κα ςυνεργαςτοφν με εξωτερικοφσ μελετθτζσ.  

 τα τεχνικά Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ προδιαγράφεται αυςτθρά θ τεχνολογία των «Ζργων 

Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ». Η προδιαγραφι αυτι δεν εξυπθρετεί τθ ςυμμετοχι 

εξειδικευμζνων Εταιρειϊν, που κατζχουν αποδεδειγμζνα τθν τεχνογνωςία να προςφζρουν 

διαφορετικζσ τεχνικζσ λφςεισ, πλζον όμωσ οικονομικζσ και αποδοτικζσ ς’ ζνα δθμοπρατοφμενο 

ζργο κακαριςμοφ και επεξεργαςίασ. Επίςθσ θ προδιαγραφι δεν ςυμβάλει ςε προςπάκειεσ των 

Εταιρειϊν για ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων διαμζςου εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ.  Σζλοσ, 

παρόμοια διαδικαςία δθμοπράτθςθσ ζργων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 

τουλάχιςτον δεν είναι ςυνικθσ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, για τον απλοφςτατο λόγο ότι θ βζλτιςτθ 

τεχνογνωςία μελζτθσ και καταςκευισ κάκε εξειδικευμζνου ζργου αποτελεί ανταγωνιςτικό 

εφόδιο και προνόμιο των Εταιρειϊν που τθν κατζχουν και δεν είναι, ιδιαίτερα ςτισ 

λεπτομζρειζσ τθσ, εφκολα διακζςιμθ. Ευκφνθ των αρχϊν που ελζγχουν τισ διαδικαςίεσ 

δθμοπράτθςθσ των ζργων με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ αποτελεί θ 

λιψθ μζτρων προςταςίασ, χωρίσ όμωσ εμπλοκι ςτισ τεχνολογίεσ και αναγνωρίηουμε ότι τα 

Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ καλφπτουν με επάρκεια το κζμα αυτό. 

 το τεφχοσ «Κανονιςμόσ Μελετϊν», θ «Μελζτθ Διεργαςιϊν» προδιαγράφεται μεταξφ των 

Οριςτικϊν Μελετϊν – Μελετϊν Εφαρμογισ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αποτελεί τθν 

βαςικι μελζτθ του ζργου, που πράγματι μπορεί να διακρίνεται από λοιπζσ απαιτοφμενεσ 

μελζτεσ εφαρμογισ (π.χ. τατικι Μελζτθ, Ηλεκτρολογικι Μελζτθ). Η Μελζτθ όμωσ Διεργαςιϊν, 

δεν μπορεί να διακρίνεται από τθν «Τδραυλικι Μελζτθ» οφτε να επικαλφπτεται με αντικείμενα 
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τα οποία ενςωματϊνονται ςτθν «Η/Μ Μελζτθ», όπωσ αντίκετα ταφτα ςυμβαίνουν ςτον 

«Κανονιςμό Μελετϊν».  

Επί πλζον, ο τίτλοσ «Μελζτθ Διεργαςιϊν» δεν εμφανίηεται ςτθ «Μελζτθ Προςφοράσ», όπου 

περιλαμβάνεται κατακερματιςμόσ τθσ βαςικισ μελζτθσ του ζργου (π.χ. Αναλυτικι Σεχνικι 

Περιγραφι που διακρίνεται όμωσ από τουσ υδραυλικοφσ και υγιεινολογικοφσ υπολογιςμοφσ).  

υμπεραςματικά, θ δομι του τεφχουσ «Κανονιςμόσ Μελετϊν» δεν είναι ςυμβατι με τον τρόπο 

εκπόνθςθ των μελετϊν ςτθν πράξθ.  

 Οι τίτλοι των Προδιαγραφϊν μελετϊν προςανατολίηουν προσ οριςμζνεσ ειδικότθτεσ 

μελετθτϊν, χωρίσ τοφτο να τεκμθριϊνεται τεχνικά ι επιςτθμονικά. Απλά φωτογραφίηουν 

μελετθτζσ οριςμζνων ειδικοτιτων.  

 Με βάςθ τα προθγοφμενα κεωροφμε: 

o Οι διαγωνιςμοί Ζργων Επεξεργαςίασ Λυμάτων κα πρζπει να δθμοπρατοφνται με το 

ςφςτθμα Μελζτθ – Καταςκευι (Design and Build), και μόνο, και όχι να δθμοπρατοφνται με 

ςυμπλιρωςθ τιμολογίου και χωρίσ ενιαία ευκφνθ του Αναδόχου για το λειτουργικό 

αποτζλεςμα του ζργου . Άλλωςτε ςτο εξωτερικό όλα τα ζργα επεξεργαςίασ αποβλιτων 

δθμοπρατοφνται ωσ Μελζτθ – Καταςκευι και ςυνικωσ για 5 ζωσ 10 ζτθ λειτουργίασ, ο δε 

μειοδότθσ επιλζγεται από τθν ςυνολικι τιμι που δίνει για τθ Μελζτθ/Καταςκευι και τθ 

λειτουργία.  

o Να είναι απαραίτθτθ θ προθγοφμενθ εμπειρία των υποψθφίων αναδόχων, κι όχι να 

εμπλζκονται εταιρείεσ του ΜΕΕΠ, που για πρϊτθ φορά κα «πειραματιςτοφν» με τθν 

υλοποίθςθ ζργου επεξεργαςίασ, χωρίσ να διακζτουν τθν απαραίτθτθ υποδομι/οργάνωςθ.  

τον τυχόν ιςχυριςμό ότι με τον τρόπο αυτό περιορίηεται ο ανταγωνιςμόσ, υπάρχουν 

αρκετζσ ζμπειρεσ και υγιείσ εταιρείεσ του ΜΕΕΠ ςτθν Ελλάδα για να ςυμμετάςχουν ςε 

τζτοια ζργα. Κατά κανόνα ζχουν αποτφχει τα ζργα επεξεργαςίασ λυμάτων που ζχουν 

ανατεκεί ςε Εταιρείεσ που αποφάςιςαν κατά περίπτωςθ να διεκδικιςουν ζνα ζργο 

επεξεργαςίασ (πχ. λόγω εντοπιότθτασ κλπ). 

 

Σα ανωτζρω κα πρζπει να κεςμοκετθκοφν ςτα Επικαιροποιθμζνα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ.  

Με τον τρόπο αυτό  κα εξαςφαλιςτεί πλιρωσ και θ γριγορθ υλοποίθςθ των ζργων και 

απορρόφθςθσ των δεςμευμζνων κονδυλίων ςφμφωνα με τα Χρονοδιαγράμματα, και κα 

μειωκοφν οι άςκοπεσ κακυςτεριςεισ ςτθν ανάκεςθ των ζργων.  

 
Ωσ επίλογο ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ επικυμοφμε να επιςθμάνουμε:  

 Όςα αναφζρκθκαν δεν ςτρζφονται επ’ ουδενί εναντίον ειδικοτιτων μθχανικϊν. τθν πράξθ οι 

διάφορεσ ειδικότθτεσ ςυνεργάηονται με βαςικό ςκοπό να ανταποκρικοφν ωσ ομάδα ςτισ 

ανάγκεσ μελετϊν και καταςκευϊν των διαφόρων ζργων.  

 Σα «Ζργα Κακαριςμοφ και Επεξεργαςίασ» είναι ςφνκετα ζργα, όπωσ άλλωςτε τοφτο ιςχφει για 

όλα τα ολοκλθρωμζνα τεχνικά ζργα. Η διαχείριςθ ςφνκετων ζργων αποτελεί αρμοδιότθτα των 

επαγγελματιϊν διπλ. Μθχανικϊν χωρίσ διάκριςθ ειδικότθτασ και θ αρχι αυτι ιςχφει ςε 
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παγκόςμιο επίπεδο. υνικωσ οι μθχανικοί αυτοί εκπροςωποφν και τισ Εταιρείεσ,  που 

διευκφνουν και οργανϊνουν. Ο τεμαχιςμόσ των ζργων, θ δθμιουργία πτυχίων διαφόρων 

τάξεων για «τεμάχια» ζργων, ςε ςυνδυαςμό με προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ για τθ μελζτθ των 

«τεμαχίων», ι με προχπολογιςμοφσ των «τεμαχίων», προκειμζνου θ καταςκευι τουσ να δοκεί 

ςε «κατάλλθλουσ» επί μζρουσ καταςκευαςτζσ, αποτελοφν Ελλθνικά φαινόμενα, πρωτοφανι 

ςτον κόςμο. τθ χϊρα μασ ζχει δθμιουργθκεί «χρθματιςτιριο πτυχίων», που απλά δεν 

εφαρμόηεται ςτθν πράξθ, διογκϊνει τθν γραφειοκρατία και τροχοπεδεί τθν ανάπτυξθ . 

 Είναι γνωςτι θ καταγγελία με αρικμό 2011/4083 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τα Ελλθνικά 

Μθτρϊα Καταςκευαςτϊν, που καταςτρατθγοφν τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ ιςότθτασ 

πρόςβαςθσ όςων ζχουν τισ ικανότθτεσ να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ Δθμοςίων 

υμβάςεων Μελετϊν και Ζργων, υπό κακεςτϊσ ελεφκερου και υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 

Τπθρεςιακοί όμωσ παράγοντεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αρνοφνται να τθν αντιλθφκοφν και δεν 

εφαρμόηουν ςτθ χϊρα τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ.   

 

Ο Πρόεδροσ       Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

    

Χριςτοσ Δρακόπουλοσ      Κωνςταντίνοσ Κρεμαλισ  
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