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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2014 ήταν η έκτη στη σειρά εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δημόσια έργα τόσο από πλευράς
χρηματοοικονομικών μεγεθών των εταιρειών του κλάδου όσο και από πλευράς χρηματοδότησης
του σημαντικά μειωμένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, παρά τις δοθείσες ευκαιρίες για
την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.
Υπό τις τραγικές δημοσιονομικές συνθήκες της Χώρας ο ΣΑΤΕ προσπάθησε να υλοποιήσει
βασικούς στόχους που αφορούσαν, κυρίως, στην συγκράτηση, σε λελογισμένα επίπεδα, των
μειώσεων των συντελεστών αναθεώρησης των τριμήνων μετά το Γ΄του 2012, σε φορολογικά
ζητήματα, στην συγκράτηση του ΠΔΕ, το οποίο από τις αλλεπάλληλες μειώσεις λόγω του
δημοσιονομικού εκτροχιασμού κινδύνευσε να εξαφανιστεί, καθώς και στην προώθηση χρόνιων
θεσμικών αιτημάτων με στόχο την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων,
μεταξύ των οποίων κυριαρχεί το ζήτημα της διαφάνειας στον τομέα παραγωγής δημοσίων έργων
μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων συμβάσεων των έργων καθώς και της υιοθέτησης
εκσυγχρονισμένου συστήματος αναλύσεων τιμών ώστε να προκύπτουν επιστημονικά
τεκμηριωμένες οι τιμές υλικών, εργασιών και μηχανημάτων των προϋπολογισμών δημοσίων
έργων.
Παράλληλα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος του Συνδέσμου αρχικά στην μείωση των πρόσθετων
εγγυητικών επιστολών και στην εν συνεχεία πλήρη κατάργησή τους με παράλληλη σημαντική
μείωση του ύψους της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, στις διαδικασίες επιτάχυνσης πληρωμών των
έργων του ΕΣΠΑ, στις ρυθμίσεις του ΜΕΕΠ, αλλά και ο ρόλος του ΣΑΤΕ κατά την διαβούλευση του
νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ που επιμελήθηκε η ΕΑΑΔΗΣΥ για τις ενιαίες διαδικασίες σύναψης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, η έναρξη ισχύος του οποίου, πρόσφατα και μετά απο παρέμβαση
του ΣΑΤΕ, μετατέθηκε για μετά την 31-12-2015.
Αναλυτικότερα:
2.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑΤΕ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2.1

Γενικές Συνελεύσεις

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την προηγούμενη
πραγματοποιήθηκε μία Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03 Απριλίου 2014.
2.2

Γενική

Συνέλευση

Διοικητικά Συμβούλια

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση
πραγματοποιήθηκαν 1 κλειστή και 13 πολύωρες, ανοικτές σε κάθε μέλος, συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες παρακολούθησε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων εταιρειών –
μελών και εκπροσώπων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών.
2.3

Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση
πραγματοποιήθηκαν έξι Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Γραφείων
ΣΑΤΕ ως εξής: στην Λάρισα (Περ. Γραφείο Θεσσαλίας) στις 24 Ιουνίου 2014, στην Κοζάνη (Περ.
Γραφείο Δυτ. Μακεδονίας) στις 25 Ιουνίου 2014, στο Ηράκλειο Κρήτης (Περ. Γραφείο Κρήτης)
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στις 5 Ιουλίου 2014, στην Πάτρα (Περ. Γραφείο Δυτικής Ελλάδος) στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, στην
Θεσσαλονίκη (Περ. Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας) στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 και στην Κομοτηνή
έδρα του νεοσυσταθέντος Περιφερειακού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 6
Φεβρουαρίου 2015, οπότε και αναδείχθηκαν νέες πενταμελείς ή τριμελείς Περιφερειακές
Αντιπροσωπείες, κατά περίπτωση.
2.4

Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΣΕΕΟ)

Ο ΣΑΤΕ μετείχε δια των εκπροσώπων του ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής
Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων, οι οποίες, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ανήλθαν
σε επτά (07).
3.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα σπουδαιότερα θέματα που απασχόλησαν τις 14 Συνεδριάσεις του Δ.Σ. ήταν:
1.

Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων – Εξελίξεις

Στο χρόνο που πέρασε παρουσιάστηκε μεγάλη κινητικότητα περί των θεσμικών θεμάτων του
κλάδου, ωστόσο όπως διαφαίνεται η μεγάλη ανατροπή στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων
αναβάλλεται (ή και ματαιώνεται) αφού όπως όλα δείχνουν η έναρξη ισχύος του Ν.4281/2014
μετατίθεται την 1/1/2016.
Παρόλα αυτά στο 12μηνο που πέρασε από την τελευταία Γ.Σ. θεσπίστηκαν:
-

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων δημοσίων εγγράφων

-

Κατάργηση κατωτάτων ορίων

ενώ αναφορικά με τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, μετά από παρεμβάσεις και επιστολές του ΣΑΤΕ
υπογράφτηκε η Υ.Α. για την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για
δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων, με την οποία, η υποχρεωτική χρήση του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για
τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, η 01.12.2015 και για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών η
01.07.2015.
Πέραν αυτών επιλύθηκε και ένα μεγάλο πρόβλημα, αυτό του προσδιορισμού της δαπάνης
μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ, φαινόμενο που βασάνιζε αναίτια τα
μέλη μας σε πολλές περιπτώσεις.
Ο Σύνδεσμος σεβόμενος τον θεσμικό του ρόλο συμμετείχε ενεργά στην δημόσια διαβούλευση του
νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ που επιμελήθηκε η ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο: "για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου
κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών", αφού είχε προηγηθεί εσωτερική διαβούλευση με τα μέλη του και την αρμόδια Ομάδα
Εργασίας. Σε αυτή την διαβούλευση ο ΣΑΤΕ υπέβαλε και τις κατ’ άρθρο παρατηρήσεις του αλλά
και τις γενικές του θέσεις οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Α. Τα ζητήματα διαφάνειας
•

Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων ταυτότητας του κάθε έργου

• Δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των στοιχείων του ΜΕΕΠ - απλοποίηση των
συναλλαγών μεταξύ της Υπηρεσίας και των Επιχειρήσεων.
• Τυποποίηση όλων των τευχών δημοπράτησης (Ο ΣΑΤΕ έχει επισημάνει ήδη από τις 15.11.2013
την ανάγκη άμεσης ανάκλησης της 6ης τροποποίησης των Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων
Δημοσίων Έργων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) – ανάρτησή τους στο διαδίκτυο
•

Απλοποίηση των κανόνων διεξαγωγής των διαγωνισμών των έργων με χρήση:

Ηλεκτρονικής ενημερότητας πτυχίου, Ηλεκτρονικού ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών,
Καθορισμό συγκεκριμένου (μικρού) χρονικού ορίου εκδίκασης ενστάσεων προσφυγών
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• Πλήρης και άμεση κατάργηση των απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων με πρόσκληση
περιορισμένου αριθμού εργοληπτών.
• Κατάργηση των ειδικών όρων και σημαντικός περιορισμός των μελετοκατασκευών. Στις
περιπτώσεις αναγκαστικής εφαρμογής τους τα Μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης να προκύπτουν
μέσω κλήρωσης.
• Καθορισμός αυστηρών, συντετμημένων προθεσμιών στην έκδοση αποφάσεων και στην
λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Επιτροπές Διαγωνισμού: Διαγωνιστικές διαδικασίες,
εκδίκαση ενστάσεων, κατακυρωτικές αποφάσεις, Προϊστάμενες Αρχές: Ταχύτατες εγκρίσεις,
Επιτροπές Ελέγχου νομιμότητας: π.χ. άρθρα 151 και 152, Ελεγκτικό Συνέδριο – Δικαιοσύνη)
Β. Η απόσυρση θεσμικών ρυθμίσεων.
Ζητήθηκε η κατάργηση της προβλεπόμενης θέσπισης παραβόλων για την υποβολή ενστάσεων και
ασφαλιστικών μέτρων αφού πρόκειται για μέτρα που περιορίζουν σημαντικά τα δικαιώματα των
εργοληπτών. Ο ΣΑΤΕ προχώρησε σε υποβολή καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το
θέμα υποχρεωτικής καταβολής παραβόλου 1% επί του προϋπολογισμού δημοσίων συμβάσεων ως
προϋπόθεση της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Γ. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος τιμολόγησης των δημοσίων έργων.
Με την αποδοχή του συστήματος έγκυρης, αντικειμενικής και σύμφωνης με τα ευρωπαϊκά
δεδομένα και κανονισμούς ανάλυσης τιμών των εργασιών δημοσίων έργων και αναθεώρησης
αυτών, σύμφωνα με το προτεινόμενο από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις παραδοτέο.
Δ. Λοιπά θέματα Νομοθετικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων
Δ.1 Γενικά θέματα


Άμεση απλοποίηση και προσαρμογή της νομοθεσίας στα Ευρωπαϊκά δεδομένα (FIDIC).



Καθιέρωση ειδικού δικαστικού σώματος

Δ.2 Σύστημα ανάθεσης έργων
 Καθιέρωση συστήματος ανάθεσης των έργων σε δύο (2) διακριτά στάδια που θα δημιουργήσει
συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού, περιορίζοντας το φαινόμενο των αλόγιστων και υψηλών
εκπτώσεων και αποτρέποντας τα συχνά φαινόμενα ενστάσεων, προσφυγών κλπ.
 Κατάργηση ή έστω δραστικός περιορισμός της πρόβλεψης περί δυνατότητας ακύρωσης του
αποτελέσματος δημοπρασίας στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη
κριθεί μη ικανοποιητική από τον κύριο του έργου.
Δ.3 Επιλογή Αναδόχου
- Ομόφωνα αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ 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. Αντί αυτού αποφασίστηκε και προτείνεται η αντικειμενικοποίηση
της εύρεσης των υπερβολικά χαμηλών προσφορών με αλγόριθμο και η αντικειμενική εξέτασή
τους.
Δ.5 Εγγυητικές καλής εκτέλεσης
 Θέσπιση χρόνου λήξης των εγγυητικών επιστολών συνάρτηση του χρονοδιαγράμματος και του
χρόνου εγγύησης του έργου.
2.

Προτάσεις ΣΑΤΕ για την λειτουργία του ΜΕΕΠ

Ο ΣΑΤΕ αντιλαμβανόμενος εγκαίρως τον υψηλότατο κίνδυνο επικράτησης υποκειμενικών και
αυθαίρετων προαπαιτούμενων κριτηρίων πρόσκλησης και συμμετοχής σε διαγωνιστικές
διαδικασίες δημοσίων έργων, υπό το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι ν.4281/2014 και το άρθρο 59
του ν. 4278/2014 συμμετείχε ενεργά στην πρόσκληση σύνταξης Π.Δ. για το νέο ΜΕΕΠ,
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καταθέτοντας ανεπίσημα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του
ΥπΥΜΕΔΙ. Οι οριστικές προτάσεις προέκυψαν από συστηματική ενασχόληση σχετικής ομάδας
εργασίας που συγκέντρωσε το σύνολο των προτάσεων που εισήλθε στον Σύνδεσμο, ενώ βασικά
στοιχεία της πρότασης αποτελούν η διατήρηση των άνω ορίων, η σημαντικότατη μείωση της
απαιτούμενης στελέχωσης, η πλήρης κατάργηση των δεικτών βιωσιμότητας, η πλήρης κατάργηση
του συντελεστή Γ’, η διατήρηση των σημερινών, βασικών και εξειδικευμένων, κατηγοριών
εργασιών ως βασικών.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών στην νομοθεσία περί ΜΕΕΠ ψηφίστηκαν διαδοχικά:

3.

-

Παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ μέχρι τις 30-6-2014 (Ν,4258/2014)

-

Μείωση των τιμών στόχων των Δ.Β. σε 0,4 (ΙΚ/ΣΥ) και 0,6 (ΚΕ/ΒΥ) (Ν.4313/2014)

Συντελεστές αναθεώρησης – Αρνητική Αναθεώρηση Τιμών & Νέο Σύστημα Αναλύσεων Τιμών
– Παρατηρητήριο Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων.

Ο ΣΑΤΕ διαπιστώνοντας συνεχώς τις σημαντικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το σημερινό
απαρχαιωμένο και αυθαίρετο σύστημα τιμολόγησης των δημοσίων έργων πρωτοστάτησε σε σειρά
παρεμβατικών και λοιπών εγγράφων και ενεργειών. Έχοντας ολοκληρώσει την χρηματοδότηση
του έργου για νέο Σύστημα Ανάλυσης Τιμών σε ανάδοχο σύμπραξη, σε συνεργασία με τον ΣΤΕΑΤ,
την ΠΕΣΕΔΕ και την ΠΕΔΜΗΕΔΕ, κατά το 2012 ολοκλήρωσε την εκπόνηση Business Plan με θέμα
την σύσταση του Παρατηρητηρίου Τιμών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων που είχε
αναθέσει μαζί με τον ΣΤΕΑΤ, σε έγκριτο συμβουλευτικό οίκο. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις
υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις είχε αποσπάσει την δέσμευση της τότε πολιτικής ηγεσίας του
ΥπΥΜΕΔΙ για πάγωμα της αναθεώρησης των συντελεστών, στις τιμές του Α’ τριμήνου του 2012,
με τελικό σκοπό την οριστική απεμπλοκή από το υφιστάμενο ανεπαρκέστατο σύστημα. Σε αυτό το
πλαίσιο ήδη από τον Απρίλιο του 2013 ο ΣΑΤΕ συμμετείχε από πλευράς εργοληπτικών
οργανώσεων στις συναντήσεις με επικεφαλής τον Γ.Γ.Δ.Ε. - στις οποίες μετείχαν όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς όπως το ΤΕΕ, ο ΕΛΟΤ, οι αρμόδιες Δνσεις του ΥπΥΜΕΔΙ, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΕ, οι μελετητές – με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης του Παρατηρητηρίου
Τιμών.
Δυστυχώς οι εξελίξεις από τον Αύγουστο του 2013 και μετά ανέτρεψαν τον ανωτέρω σχεδιασμό,
αφού ναι μεν η τότε πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕΔΙ έδειξε να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που
δημιουργεί η απαρχαιωμένη και στρεβλή υφιστάμενη διαδικασία διαπίστωσης των τιμών και η εν
συνεχεία εξαγωγή των συντελεστών αναθεώρησης, ωστόσο δεν επέλεξε να το επιλύσει άμεσα και
δια παντός. Έτσι, με την βοήθεια και των μελών μας, συντάχθηκε υπόμνημα βάσει του οποίου
καταλήξαμε στο να αποφύγουμε μεν την σωρευτική κατά 24% μείωση των εργατικών για τα
τρίμηνα Β’ και Γ΄ του 2012, καθώς και άλλες παράλογες μειώσεις υλικών (π.χ πλαστικοί σωλήνες
- 8% και -6%, καλώδια -18,2%, μορφοσίδηρος -27%, μολυβδοσωλήνες -12%) όπως
προβλέπονταν στην εισήγηση της Υπηρεσίας Δ11γ, ωστόσο δεν αποφύγαμε εντελώς τις αρνητικές
αναθεωρήσεις. Οι προσπάθειες του ΣΑΤΕ συνεχίστηκαν και τελικά με το άρθρο 70 του ν.
4313/2014 θεσμοθετήθηκε η σύσταση Εθνικού Συστήματος Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και
Τεχνικών Προδιαγραφών ενώ μέχρις της σύστασής του οι συμβάσεις μας θα αναθεωρούνται βάσει
της διαχρονικής εξέλιξης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Οι τριμηνιαίοι αυτοί
δείκτες αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, βάσει της πρόβλεψης της παραγράφου 23
του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 θα αποφασίζονται από την Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., η οποία μέχρι και
σήμερα δεν έχει συνεδριάσει σχετικά, οπότε σήμερα δεν υφίστανται συντελεστές. Υπενθυμίζω ότι
σε εκκρεμότητα παραμένει το Δ΄τρίμηνο του 2012 για το οποίο έχει υποβληθεί ένσταση των
Εργοληπτικών Οργανώσεων καθώς και αίτηση ακύρωσης κατά της σιωπηρής (τετράμηνης)
απόρριψης της ένστασης. Συνεπώς οι μόνοι ισχύοντες συντελεστές αναθεώρησης είναι του
Γ΄τριμήνου του 2012.
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4.

Παρατυπίες στην δημοπράτηση έργων - Ειδικά Συστήματα Ανάθεσης – Προμήθειες αντί έργων
– Μελετοκατασκευές .

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, μετά και την κατάργηση του μικτού συστήματος
αποτελούν τα έργα που προκηρύσσονται ως προμήθειες ενώ πρόκειται για δημόσια τεχνικά έργα,
καθώς και τα έργα που ανατίθενται ύστερα από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών.
Επιπλέον ο ΣΑΤΕ επεσήμανε με έντονο τρόπο την προσπάθεια αναβίωσης σειράς
μελετοκατασκευών αναπλάσεων που είχαν εγκριθεί έως και οκτώ έτη πίσω από τον τότε Υπ.
ΠΕΧΩΔΕ, με την δυνατότητα που έδωσε ο Ν.4264/2014 για παράταση δημοπράτησης των εν λόγω
έργων έως τέλος του 2014. Σε κάποιες περιπτώσεις πετύχαμε ακύρωση του έργου (Δήμος
Κηφισιάς) σε κάποιες άλλες όχι. Δυστυχώς, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕΔΙ έδωσε
εκ νέου παράταση στην δυνατότητα αναβίωσης των μελετοκατασκευών που ΔΕΝ προβλέπονται
από την υφιστάμενη νομοθεσία, με επέκταση του χρονικού διαστήματος δημοπράτησης των
παλαιότερα εγκεκριμένων έργων μέχρι το τέλος του 2015 (Ν.4313/2014) παρά τις εντονότατες
αντιδράσεις του ΣΑΤΕ και μόνον αυτού.
Πιο αποτελεσματική ήταν η παρέμβαση του Συνδέσμου για τις περιπτώσεις έργων αναπλάσεων
(όπου περιγράφονται ιστοί φωτισμού και φωτιστικά σώματα, ψυχροί κυβόλιθοι κ.α.) όπου οι
περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές φωτογράφιζαν έναν και μοναδικό προμηθευτή, αφού το
Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με θέμα «Απαράδεκτοι και Καταχρηστικοί όροι
σε διακηρύξεις δημοπρασιών έργων Δήμων», κάνοντας ευθεία αναφορά στο έγγραφο του ΣΑΤΕ.
Παρέμβαση πραγματοποίησε ο ΣΑΤΕ και προς την πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕΔΙ για την
δημοπράτηση του δρόμου Πάτρα – Πύργος, αφού με σχετικό έγγραφό του επεσήμανε ότι
δεδομένων της πρόσφατης κατάργησης των κατωτάτων ορίων και των προβλέψεων και των
προτροπών των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για παρτιδοποίηση των έργων (οδηγία 24/2014,
άρθρο 46) όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν
ισότιμα να μετέχουν στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου η δημοπράτηση του εν λόγω έργου σε παρτίδες, ώστε εταιρείες
χαμηλότερων της 7ης τάξεων να μπορούν να μετάσχουν στις σχετικές δημοπρασίες, ειδικά σήμερα
που τα δημοπρατούμενα έργα είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το
φως της δημοσιότητας και αυτό το αίτημα του ΣΑΤΕ γίνεται αποδεκτό.
5. Εγγυητικές Επιστολές
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών στην νομοθεσία περί Εγγυητικών Επιστολών
ψηφίστηκαν διαδοχικά:
-

Αποδοχή του αιτήματος του ΣΑΤΕ για επέκταση ισχύος των μειωμένων πρόσθετων
εγγυητικών επιστολών που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του
Ν.4146/2013 σε όλες τις συμβάσεις δημοσίων έργων, δηλαδή, και σε αυτές των οποίων οι
διακηρύξεις είχαν σταλεί προς δημοσίευση πριν τις 18.4.2013 (Ν.4258/2014)

-

Αποδοχή της παρέμβασης του ΣΑΤΕ περί άμεσης ισχύος του άρθρου 157 του Ν.4281/2014
από την ημέρα δημοσίευσής του στο ΦΕΚ - και όχι από την ημέρα έναρξης ισχύος του
νόμου - περί ύψους εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κατά μέγιστο στο 5% επί της
συμβατικής αξίας

Αναμφισβήτητα πρόκειται για μία θετική παρέμβαση του ΣΑΤΕ για τον απεγκλωβισμό της
εργοληπτικής επιχειρηματικότητας από τις υπερβολικές και παράλογες τραπεζικές χρεώσεις που
αλλοίωναν τον χαρακτήρα της εργοληπτικής δραστηριότητας και καθιστούσαν τις Τράπεζες
ρυθμιστές στα Δημόσια 'Εργα.
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6.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – Τροποποίηση Τευχών Δημοπράτησης

Ο ΣΑΤΕ με αλλεπάλληλες επιστολές του αλλά και σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ
επεσήμανε την άμεση ανάγκη τροποποίησης των τευχών δημοπράτησης ώστε να μην υπάρχει
πιθανότητα σύγκρουσης των γνωμοδοτήσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ με τις προβλέψεις των πρότυπων
τευχών (αναγκαιότητα ή μη πιστοποιητικών) αλλά και προκειμένου να εναρμονιστούν στις
προβλέψεις των πρόσφατων προβλέψεων των νόμων Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) και Ν.
4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8- 2014).
Δυστυχώς μέχρι και σήμερα και παρά το γεγονός ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είχε θέσει αυστηρή προθεσμία
συμμετοχής στην δημόσια διαβούλευση περί αναθεώρησης των προτύπων τευχών διακηρύξεων
(12.12.2014) δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα καινούργιο με αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες να
αυθαιρετούν, ειδικά δε μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4281/2014.

7.

Φορολογικά θέματα

Ο ΣΑΤΕ έθεσε υπόψη της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών τα
κάτωθι
εξαιρετικής
σημαντικότητας
ζητήματα
που
δυσχεραίνουν
την
εργοληπτική
επιχειρηματικότητα
- Διπλή παρακράτηση φόρου εργολάβων 3% για το ίδιο εισόδημα
- Φορολόγηση ανύπαρκτου εισοδήματος παροχών σε είδος
- Αντισυνταγματική φορολόγηση Αφορολογήτων Αποθεματικών Τεχνικών και Οικοδομικών
Επιχειρήσεων και σύγχυση νομοθεσίας και εγκυκλίων
- Απαράδεκτη διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
- Διπλή φορολόγηση κατά την διανομή κερδών από κοινοπραξίες (ενδοομιλικά μερίσματα)
- Μη πληρωμή ΦΠΑ σε σειρά δημόσιων έργων
Το τελευταίο ζήτημα είναι μάλλον και το πιο σημαντικό για αυτό και σας ζητάμε σήμερα να
συμπληρώσετε μία φόρμα δήλωσης πιστωτικού ΦΠΑ ώστε συλλέγοντας αρκετά στοιχεία να
μπορούμε να διεκδικήσουμε ικανοποιητική λύση για τον κλάδο.
Γνωρίζετε ότι για όλα τα παραπάνω θέματα έγιναν αλλεπάλληλες επιστολές και παρεμβάσεις προς
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, ενώ ειδικά για το θέμα του ΦΠΑ ο Νομικός Σύμβουλος συνέταξε
γνωμοδοτικό υπόμνημα σύμφωνα με το οποίο η μη πληρωμή του ΦΠΑ των συμβάσεων, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, καθιστά αδύνατη την εκτέλεσή τους με πιθανό αποτέλεσμα τη
νόμιμη διακοπή και απένταξη των έργων από το ΕΣΠΑ. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.
λήφθηκε απόφαση σύνταξης επιστολής προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
στην οποία να προτείνονται κατά σειρά προτεραιότητας: α) Η επιστροφή στο παλαιό, προ της
8/8/2014 καθεστώς περί ΦΠΑ β) Η επέκταση της μη απόδοσης ΦΠΑ και στους προμηθευτές και
υπεργολάβους των τεχνικών εταιρειών, πρακτική που ήδη συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες (π.χ.
Γερμανία), γ) Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επιστροφή του ΦΠΑ εντός διμήνου και εάν δεν
αποδίδεται ο ΦΠΑ να δίδεται η ευκαιρία στον ανάδοχο μίας δημόσιας σύμβασης έργου να διακόπτει
την υλοποίηση της σύμβασης και εάν και πάλι δεν επιλύεται το ζήτημα να προχωρά τάχιστα στην
διάλυση της σύμβασης, χωρίς καμία δυσμενή επίπτωση σε αυτόν.
Γενικά για τα φορολογικά θέματα η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους από το ΥΠΟΙΚ δεν είναι η
καλύτερη δυνατή, αφού αυτά δεν αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα του δικαίου και της
φορολογικής λογικής αλλά υπό το πρίσμα της ταμιακής στενότητας του δημοσίου.
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8.

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Από την πρώτη στιγμή της απόφασης συγκρότησης των οργάνων διοίκησης του ΕΤΑΑ του πρ.
Υπουργού ο ΣΑΤΕ αντέδρασε στέλνοντας καταγγελτική επιστολή ενώ το Δ.Σ. του Συνδέσμου
αποφάσισε ομόφωνα την σύνταξη και κατάθεση στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της Υ.Α. του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία συγκροτήθηκαν το Δ.Σ. και οι Δ.Ε. των
Τομέων του ΕΤΑΑ.
Τελικώς αποδείχθηκε ότι ο ΣΑΤΕ είχε δίκιο στην καταγγελία του αφού η Υ.Α. κρίθηκε μη νόμιμη,
γεγονός που στέρησε την δυνατότητα στο ΤΣΜΕΔΕ να εκδίδει εγγυητικές επιστολές, λόγω
ανυπαρξίας διοίκησης.
Και πάλι ο ΣΑΤΕ με επανειλημμένες επιστολές, παρεμβάσεις και συναντήσεις συνέβαλε στην
επίλυση του θέματος με την υπογραφή παράτασης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ., ενώ ήδη
γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες για την εκπροσώπηση του ΣΑΤΕ στις νέες διοικήσεις.
Το έτερο μεγάλο πρόβλημα του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ αφορά στην πιθανότητα υφαρπαγής μέρους των
διαθεσίμων ή και των αποθεματικών του Ταμείου από το Δημόσιο, δεδομένης της οικονομικής
στενότητας του Δημοσίου.
9.

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑ

10. Προβλήματα στην ροή των πιστώσεων έργων ΕΕΤΑΑ και ΕΠΠΕΡΑΑ
11. Οι ορισμοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συμβούλια
12. Προβλήματα με το ΙΚΑ – (αυθαιρεσίες, εισφορές, Α.Π.Δ., βεβαιώσεις οφειλής)
13. Ζητήματα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας (Ενιαία έκφραση του Κλάδου – Ενοποίηση, Λειτουργία
Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.))
4.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

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 Δημοσίων Έργων /Τμήμα Κατασκευών, στην Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων
Έργων, στην Ομάδα Εργασίας του ΥπΥΜΕΔΙ για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών, στην Oμάδα
Εργασίας του ΥπΥΜΕΔΙ για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των
Μητρώων Κατασκευαστών – Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, στην
Oμάδα Εργασίας του ΥπΥΜΕΔΙ για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπομένων από το
άρθρο 172 του Ν.4281/2014 (Α'160) "Κανονισμού Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων" και
στην Oμάδα Εργασίας του ΥπΥΜΕΔΙ για την επεξεργασία και σύνταξη των προβλεπομένων από το
άρθρο 178 του Ν.4281/2014 (Α'160) "Κανονισμού Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων".
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 629 και δέχθηκε 1.374 έγγραφα, την
πλειονότητα των οποίων γνωστοποίησε, με κάθε διαθέσιμο μέσο (fax, e-mail, ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ) στα Μέλη του. Αναφορικά με τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου
διαπιστώνεται ότι:


188 αφορούν σε ορισμούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ.



31 αφορούν έγγραφα παρεμβάσεων προς την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
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19 αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ.



12 αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΝ.



7 αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων



3 αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου ΠΕΚΑ



2 αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.



από 1 έγγραφο ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Τουρισμού και Δικαιοσύνης, αντίστοιχα.



30 είναι Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις του Συνδέσμου προς τα ΜΜΕ και επιπλέον 19
επιστολές / ανακοινώσεις προς τα Μέλη.



5 αφορούν γνωμοδοτήσεις του Νομικού μας Συμβούλου σε γραπτά ερωτήματα Μελών.



9 ενημερωτικά σημειώματα του Νομικού Συμβούλου.



32 αφορούν σχολιασμούς / ενημερωτικά σημειώματα / γνωμοδοτήσεις / απαντήσεις
καίριων φοροτεχνικών ζητημάτων του Φοροτεχνικού μας Συμβούλου.



8 αφορούν καταγγελτικά και παρεμβατικά έγγραφα προς τους υπόλοιπους φορείς του
Δημοσίου σχετικά με παραβάσεις νομοθεσίας και παρατυπίες σε διαγωνισμούς έργων και



16 έγγραφα/παρεμβάσεις που αφορούν σε διαμαρτυρία/καταγγελία ειδικών συστημάτων
ανάθεσης.

4.3

επί

Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία

Από την προηγούμενη Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων του
Προεδρείου του ΣΑΤΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπ.ΥΜΕΔΙ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Απασχόλησης.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πολλές προγραμματισμένες συναντήσεις με ανώτατους υπηρεσιακούς
παράγοντες και συμβούλους των ανωτέρω Υπουργείων καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών,
του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ και της
ΑΤΤΙCA BANK, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, ανώτατα στελέχη του ΕΒΕΑ κ.α.
Τα κυριότερα ζητήματα που τέθηκαν σε αυτές ήσαν τα αναφερόμενα στην Ενότητα 3.
4.4

Εκδηλώσεις – Σεμινάρια

4.4.1

Διοργάνωση ΣΑΤΕ



Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Νέο Νομοθετικό και Kανονιστικό Πλαίσιο για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων» στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι όλου του τεχνικού κόσμου και της
ΕΑΑΔΗΣΥ (Αθήνα, 06/03/2014) .



Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τα Μέλη αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους με
θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί Σ/Ν ΥΠΑΑΝ: "Για την διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και
νομοθετικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων...» στο Ρέθυμνο Κρήτης
(12/03/2014).



Περιφερειακές εκδηλώσεις, στις οποίες, πέραν της μαζικής παρουσίας των εταιρειών μελών του
ΣΑΤΕ, έδωσαν το παρών και εκπρόσωποι τοπικών εργοληπτικών οργανώσεων, του Τεχνικού
Επιμελητηρίου, των τραπεζών, των τεχνικών υπηρεσιών και του πολιτικού κόσμου.

4.4.2

Συμμετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ

Ο ΣΑΤΕ μετείχε δια εκπροσώπων του:



Στο επενδυτικό φόρουμ με θέμα: «Επενδύοντας στην ποιότητα της ζωής: Εναλλακτική
Αυτοκίνηση, Συνδυασμένες Μεταφορές, Logistics» (Αθήνα, 20/3/ 2014).
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Στην ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας & Κατασκευών με θέμα:
«Διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση - Προτάσεις
βελτίωσης και επιτάχυνσης» (Αθήνα, 12/06/2014).



Στο τρίτο ετήσιο συνέδριο με θέμα: «Smart Public Procurement» (Αθήνα, 20/6/2014) που
διοργάνωσαν η ΕΑΑΔΗΣΥ με την Ε.Ε.



Στη 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα της HellasCert (Αθήνα, 18&19/12/2014).

4.5

Δελτία Τύπου - Εκδόσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ο ΣΑΤΕ για την όσο το δυνατό ευρύτερη
δημοσιοποίηση των ζητημάτων του εργοληπτικού κόσμου ανακοίνωσε 30 Δελτία Τύπου και σειρά
συνεντεύξεων ή / και άρθρων του Προέδρου του ΣΑΤΕ.
Ο Σύνδεσμος ακολουθώντας μία παράδοση 17 ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών-2015, ο οποίος μοιράζεται από σήμερα στα Μέλη.
Επίσης ο Σύνδεσμος ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του την έκδοση των πρακτικών της εκδήλωσης
που διοργανώθηκε με θέμα: «Νέο Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων», στην οποία και περιλαμβάνονται, εκτός των εισηγήσεων του ΣΑΤΕ, εισηγήσεις,
τοποθετήσεις και παρεμβάσεις εκπροσώπων των: ΕΑΑΔΗΣΥ, ΣΕΓΜ, ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ, ΓΓΕ/ΥΠΑΑΝ,
ΤΕΕ, ΣΜΕ, Γραφείο Υπουργού ΥΜΕΔΙ, ΣΜΕ, κ.ά.
4.6

Συνεργασίες

- Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε ομάδα φορέων για την σύνταξη τεχνο-οικονομικής Μελέτης Βέλτιστων
Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ.
- Συνεργασία του ΣΑΤΕ με το ΥΠΕΞ και τον ΟΕΥ Αλγερίου για την διοργάνωση επιτυχημένης
παρουσίασης στο Αλγέρι τον Νοέμβριο του 2014 για τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.
- Συμμετοχή στην ίδρυση του Ελληνο – Αλγερινού Ε̟πιχειρηματικού Φόρουμ μαζί με τον ΣΕΒ και
12 σημαντικές εταιρίες από Ελληνικής πλευράς και αντίστοιχες Αλγερινές 5/11/14.
- Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην υπογραφή Πρωτόκολλου της 8ης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής
Ελλάδας-Αιγύπτου (Κάιρο, 04.12.2014) σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU) που
υπογράφηκε μεταξύ του ΣΑΤΕ και της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Εργοληπτών.
5.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

5.1

Εμπλουτισμός Βάσεων Δεδομένων 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 Δημοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα. Η, πλήρως λειτουργική, βάση
δεδομένων αφορά σε γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, εγκυκλίους ΓΓΔΕ και ΥΠΟΙΚ, ΦΕΚ και Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, κ.α. Από το 1995 και μετά έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 2.812
σχετικά νομικά έγγραφα, τα οποία οι Εταιρείες Μέλη μας μπορούν να τα αναζητήσουν εύκολα
μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου μας.
Κατά το τελευταίο 12μηνο προστέθηκαν 197 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.
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5.1.2

Βάση δεδομένων ισολογισμών

Ο Σύνδεσμος συλλέγει τους δημοσιευμένους ισολογισμούς (Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή
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 καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 250 δημοσιευμένους ισολογισμούς
εργοληπτικών εταιρειών, 3ης - 7ης τάξης ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση
στις 9.407.
5.1.3

Βάση δεδομένων αποτελεσμάτων δημοπρασιών

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού 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 / Δήμος Εκτέλεσης / Παρατήρηση. Τα ως άνω στοιχεία επικαιροποιούνται και
επαναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας κάθε εβδομάδα.
Κατά το τελευταίο 12μηνο καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία από 279 δημοπρασίες,
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 3.111.
5.2

Αναβάθμιση ιστοσελίδας

Από τον Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιείται σταδιακή ανανέωση και ανασχεδιασμός της
πληροφόρησης που παρέχεται στις εταιρείες 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 εταιρειών μελών μας. Ήδη τα αποτελέσματα αυτής της
προσπάθειας είναι ορατά αφού καθημερινά την σελίδα μας επισκέπτονται, κατά μέσο όρο,
περισσότερο από 2.500 διαφορετικοί χρήστες.
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. Ήδη η εφαρμογή ενημερώνει σε άμεσο
χρόνο περισσότερους από 330 ενεργούς χρήστες.
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5.4

Προσφορές προς τα Μέλη

Ο ΣΑΤΕ αναζητώντας ακατάπαυστα τις καλύτερες υπηρεσίες και προσφορές για τα Μέλη του
επέτυχε την συνεργασία με την ALCONSOFT ΑΕ και σας δίδετε, εφόσον είστε ταμειακά ενήμερο
μέλος η δυνατότητα απόκτησης της σουίτας λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων ConstrAXION
με προνομιακή έκπτωση 30% έως 50%.
6.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΛΗ

Ο ΣΑΤΕ αποφάσισε την διατήρηση των μειωμένων – δύο φορές την τελευταία εξαετία (έως και 47% το 2009/08 και -10% το 2012/11) - χαμηλότατων πάγιων συνδρομών με ταυτόχρονη
αναστολή ισχύος για 7ο έτος της ποσοστιαίας συνδρομής και για το 2015, 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 2015 και ειδικά για τις τάξεις Α1 και Α2, ανεξαρτήτως νομικής μορφής το Δ.Σ. αποφάσισε
να θέσει μηδενική τιμή της εγγραφής των νεοεγγεγραμμένων μελών, μόλις 10 ευρώ την ετήσια
συνδρομή και μηδενική τιμή για τα στελέχη αυτών των μελών.
Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού στον
ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 82% των εταιρειών 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ.
Συνάδελφοι,
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή, τους Συμβούλους και το διοικητικό
προσωπικό του ΣΑΤΕ, τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Περιφερειακά μας Γραφεία για την
προσφορά τους.
Ιδιαίτερη μνεία θα μου επιτρέψετε να κάνω στον επί 30 έτη συνεργάτη - στυλοβάτη του
Συνδέσμου κ. Λευτέρη Γεωργακόπουλο, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε και στον οποίο είμαι
σίγουρος ότι όλοι θα αναγνωρίσετε την προθυμία και την ικανότητα να φέρει εις πέρας ό,τι
δύσκολο ή λιγότερο δύσκολο του έχει ζητηθεί, εντός ή και εκτός των αρμοδιοτήτων του στον
ΣΑΤΕ. Εύχομαι οι εναπομείναντες συνεργάτες του Συνδέσμου να βαδίσουν στο ίδιο μονοπάτι
προσφοράς του Λευτέρη για το καλό όλων και κυρίως του ΣΑΤΕ.
Ελπίζω ότι με τη βοήθεια όλων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις σημερινές
Αρχαιρεσίες να συνδράμει αποφασιστικά ώστε να εξέλθει ο Κλάδος από την τραγική κατάσταση
που βρίσκεται σήμερα για εδραίωση του κύρους και της αρμόζουσας θέσης των Ελλήνων
Επιχειρηματιών Κατασκευαστών.
Σας ευχαριστώ.
Δημήτριος Κωνσταντινίδης
Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΕ
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