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ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2015 ήταν µία ακόµη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δηµόσια έργα, λόγω της συρρίκνωσης του
αντικειµένου του κλάδου, των µεγάλων δυσχερειών χρηµατοδότησης που οξύνθηκαν µε τη
"στάση" πληρωµών από την 1η Απριλίου 2015 και επί τετράµηνο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013
και την εφαρµογή των capital controls. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το 2015 ως τελευταία
χρονιά του προγράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013 θα έπρεπε οι απορροφήσεις να τρέξουν µε
µεγαλύτερη ταχύτητα, δεδοµένης και της µη παράτασης του προγράµµατος.
Σήµερα, έχοντας διανύσει και τρείς µήνες από το 2016 διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν ακόµη
απλήρωτοι λογαριασµοί του παλαιού ΕΣΠΑ και ακόµη χειρότερα υπάρχει διάχυτη αγωνία για τα
έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί και λόγω αντικειµένου δεν µπορούν να ενταχθούν ως γέφυρες
(phasing) στο νέο ΕΣΠΑ.
Εκτιµήσεις ανεβάζουν το ποσό των υπολειπόµενων εργασιών αυτής της κατηγορίας των έργων σε
1 δισ. € άλλες σε 1,5 δισ. € - σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του ακριβούς ποσού που θα
κληθεί να καταβάλει το ∆ηµόσιο, ώστε να µην επιστρέψει το σύνολο της χρηµατοδότησης που έχει
ήδη λάβει, το µέγεθος είναι ιλιγγιώδες, εάν αναλογιστούµε τις δηµοσιονοµικές ανάγκες της Χώρας,
την κατάσταση του χρέους, την απαιτούµενη συµµετοχή του ∆ηµοσίου στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
και τις µέχρι στιγµής δεσµεύσεις πόρων για τους µεγάλους οδικούς άξονες.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΤΕ προσπάθησε να υλοποιήσει βασικούς στόχους όπως: η δίκαιη
επίλυση του ζητήµατος των εκκρεµών συντελεστών αναθεώρησης, η προς όφελος των µελών µας
διεκδίκηση φορολογικών αιτηµάτων, καθώς και η προώθηση χρόνιων θεσµικών αιτηµάτων, µέσω
της συµµετοχής σε όλες τις δηµόσιες διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τον προηγούµενο χρόνο, 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.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η σχεδόν πλήρης αξιοποίηση της εργασίας του ΣΑΤΕ για το ΜΕΕΠ
από την ΟΕ του ΥπΥΜΕ∆Ι.
Παράλληλα ο Σύνδεσµος µετά την επιτυχία που έτυχαν τα αιτήµατα της πλήρους κατάργησης των
πρόσθετων εγγυητικών επιστολών και της σηµαντικότατης µείωσης των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, ζητά συστηµατικά την αναδροµική κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων σε όλες της
δηµόσιες συµβάσεις έργων, ανεξαρτήτως περιόδου υπογραφής των. Ταυτόχρονα ο Σύνδεσµος
είναι παρών στην απαίτηση διαφανών και νόµιµων διαγωνιστικών διαδικασιών παρεµβαίνοντας σε
όλες τις περιπτώσεις που µας κατήγγειλαν τα Μέλη µας καθώς και σε όσες περιπτώσεις έργα
βαφτίστηκαν υπηρεσίες 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 από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκε µία Τακτική και Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2015.
Σηµειώνεται ότι οι Αρχαιρεσίες του Συνδέσµου πραγµατοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε όλες τις
έδρες των Περιφερειακών Γραφείων - Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοζάνη και
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Κοµοτηνή - και στην Αθήνα ταυτόχρονα επιτρέποντας τη µεγάλη συµµετοχή των εκπροσώπων
των κατασκευαστικών εταιρειών - ψήφισαν συνολικά 446 - γεγονός που υποδηλώνει το ζωηρό
ενδιαφέρον του κλάδου για όσα συµβαίνουν στον τοµέα των κατασκευών, αλλά και την επιθυµία
τους να συσπειρωθούν και να στηρίξουν τον Σύνδεσµο που τους εκπροσωπεί.
2.2
∆ιοικητικά 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
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις οποίες παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων εταιρειών –
µελών και εκπροσώπων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών. Μία εξ αυτών πραγµατοποιήθηκε στην
Λάρισα.
2.3
Αρχαιρεσιακές Περιφερειακές Συνελεύσεις
Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) µηνών από την προηγούµενη Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιήθηκε µία Αρχαιρεσιακή Περιφερειακή Συνέλευση στα Ιωάννινα έδρα του
νεοσυσταθέντος Περιφερειακού Γραφείου Ηπείρου, στις 2 ∆εκεµβρίου 2015, οπότε και
αναδείχθηκε για πρώτη φορά τριµελής Περιφερειακή Αντιπροσωπεία.
2.4
Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΣΕΕΟ)
Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια των εκπροσώπων του ενεργά στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
των Εργοληπτικών Οργανώσεων, οι οποίες, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, ανήλθαν σε δύο (02).
3.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ∆ΡΑΣΕΙΣ
Τα σπουδαιότερα θέµατα που απασχόλησαν τις 14 Συνεδριάσεις του ∆.Σ. ήταν:
3.1 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων – Γενικό Πλαίσιο
Στο χρόνο που πέρασε παρουσιάστηκε για δεύτερο συνεχόµενο χρόνο κινητικότητα περί των
θεσµικών ρυθµίσεων του κλάδου, υπό το πλαίσιο της ενσωµάτωσης των Οδηγιών 2014/23/ΕΕ
(Συµβάσεις Παραχώρησης), 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (∆ηµόσιες Συµβάσεις) και της
αντικατάστασης του προβληµατικού Ν.4281/2014, η έναρξη ισχύος του οποίου έχει ανασταλεί ήδη
3 φορές (!) [αρχικώς προβλεπόταν η 1/3/2015, εν συνεχεία η 1/1/2016, µετά η 1/2/2016 και
πλέον η 1/5/2016] κατόπιν ανάλογων αιτηµάτων του ΣΑΤΕ, αναδεικνύοντας µε τον καλύτερο
τρόπο την τύχη των νοµοθετηµάτων που ρυθµίζουν τον κλάδο χωρίς την νωρίτερη συµµετοχή
των φορέων εκπροσώπησης της επιχειρηµατικότητας στην διαµόρφωσή τους. Πλέον, όπως
ανέφερε και ο Πρόεδρος, υπάρχει κείµενο νέου σχεδίου νόµου ενσωµάτωσης των ως άνω
οδηγιών, για τις οποίες ο ΣΑΤΕ σύστησε εγκαίρως Οµάδα Εργασίας που έχει καταλήξει σε
προτάσεις που έχει υιοθετήσει το ∆.Σ. και οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεα της
Γενικής µας Συνέλευσης.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα µόνο επιγραµµατικά να επισηµάνω τα εξής για τις θέσεις του ∆.Σ. του
ΣΑΤΕ επί του σχεδίου νόµου:
1. Είναι τελείως απαραίτητο να θεσµοθετηθεί ένας ενιαίος και ξεχωριστός Κώδικας για τα ∆ηµόσια
Έργα, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων, πλήρες, κοινό για όλους, απλό, ξεκάθαρο και
διαφανές το θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης, και να µην αναζητείται σε δυσερµήνευτους
γενικόλογους νόµους, πολλαπλά νοµοθετικά διατάγµατα, αποφάσεις αναθετουσών αρχών κλπ. Ο
νέος κώδικας δηµοσίων έργων θα πρέπει να περιέχει διατάξεις µονοσήµαντου, αυστηρού και
απαρέγκλιτου χαρακτήρα (προεχόντως κατά το στάδιο ανάθεσης), ώστε να µην παρέχεται
διακριτική ευχέρεια στις κατά περίπτωση αναθέτουσες αρχές να διαµορφώνουν κατά το δοκούν
ίδια κριτήρια συµµετοχής και ανάθεσης των συµβάσεων, αλλά αυτά να καθορίζονται µε σαφήνεια
και καθαρότητα στην ίδια τη νοµοθεσία καθώς και στα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και
συµβάσεων που θα εκδίδονται βάσει αυτής. Η εφαρµογή αυτής της γενικής αρχής είναι
θεµελιώδους σηµασίας για την αποτελεσµατική υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης
µεταχείρισης και της προστασίας του πραγµατικού ανταγωνισµού κατά την ανάθεση και εκτέλεση
των συµβάσεων δηµοσίων έργων.
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2. Είµαστε ριζικά αντίθετοι στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες αρχές
/ αναθέτοντες φορείς κατά τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, που ως συνέπεια
έχει την εµφάνιση φαινοµένων αυθαιρεσιών, που πλήττουν καίρια τη διαφάνεια, το δηµόσιο
συµφέρον, τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό, κάτι που είναι ασύµβατο µε το γράµµα και το
πνεύµα των ενωσιακών (κοινοτικών) Οδηγιών. Η µεγάλη ευχέρεια στην Αναθέτουσες Αρχές να
αποφασίζουν υποκειµενικά επί σειράς θεµάτων όπως π.χ. ο προσδιορισµός των Υπερβολικά
Χαµηλών Προσφορών σε µία δηµοπρασία ή η διατύπωση των όρων βάσει των οποίων θα
προσκαλούνται να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες οι οικονοµικοί φορείς, δηµιουργούν ικανές
συνθήκες γέννησης αδιαφάνειας και διαφθοράς, φαινόµενα που στον χώρο των δηµοσίων έργων
στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί σε παλαιότερες δεκαετίας, µε δυσµενέστατες συνέπειες στο
σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, την γιγάντωση της διαφθοράς και εν τέλει την διασπάθιση
του δηµοσίου χρήµατος. Η ελληνική εµπειρία δείχνει ότι βασική προϋπόθεση για την αποφυγή
φαινοµένων διαφθοράς, όπως αυτά που προκύπτουν όταν οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες
φορείς έχουν την διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν αυθαίρετα τα κριτήρια επιλογής και
ανάθεσης, είναι η αντικειµενικοποίηση του συστήµατος ανάδειξης των ΥΧΠ ώστε να µην υπάρχει
καµία δυνατότητα συναλλαγής καθώς και η λειτουργία κεντρικού Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων ως µοναδικής αξιόπιστης πηγής προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
3. Ειδικά για το σύστηµα της µελετοκατασκευής, και παρά τις παρεµβάσεις µας µε δύο επιστολές
στις 13.10.2015 και 26.2.2016, µε το νέο νοµοσχέδιο συντελείται µία άνευ όρων και περιορισµών
διεύρυνση της εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη – κατασκευή». Οι δύο κυριότερες
προϋποθέσεις εφαρµογής του υπό το ισχύον καθεστώς, ήτοι πρώτον ο περιορισµός του σε
συγκεκριµένες ειδικώς προσδιοριζόµενες κατηγορίες έργων και δεύτερον η προηγούµενη έγκριση
της εφαρµογής του µε απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου
Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε., αίρονται µε τη νέα ρύθµιση. ∆ηλαδή, θεωρητικώς, όλα τα έργα
δύνανται να δηµοπρατηθούν µε το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή». Όµως η σχεδόν απεριόριστη
διεύρυνση της εφαρµογής του δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα και κινδύνους, αφού το σύστηµα
«µελέτη – κατασκευή» είναι από τη φύση του εξαιρετικό σύστηµα και επιβάλλεται η περιορισµένη
και κατ’ εξαίρεση εφαρµογή του λόγω του ότι: α) Ενέχει µεγάλο βαθµό υποκειµενικής κρίσης, η
οποία οδηγεί σε καταστρατηγήσεις της νοµοθεσίας και των αρχών της αµεροληψίας και της δίκαιης
κρίσης και, συνακολούθως, σε διαβλητά αποτελέσµατα. β) Είναι απολύτως άστοχο και άσκοπο σε
έργα που κατασκευάζονται µε γνωστές και ελεγµένες κατασκευαστικές µεθόδους (η συντριπτική
πλειονότητα), όπου η εφαρµογή του προκαλεί µεγαλύτερο κόστος και χρονικές καθυστερήσεις. γ)
∆ηµιουργεί δυσβάστακτο κόστος για την πλειονότητα των µικροµεσαίων εργοληπτικών
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να ανταποκριθούν στην αυξηµένη δαπάνη της ανάθεσης και
εκπόνησης µελετών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς µε το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή».
Αυτοί οι λόγοι είχαν καταστήσει αναγκαίο τον περιορισµό της εφαρµογής του σε συγκεκριµένες
κατηγορίες έργων, όπου είχε διαπιστωθεί ότι ήταν σκόπιµη η χρήση του για την επίτευξη του
βέλτιστου αποτελέσµατος˙ η δε κρίση περί της σκοπιµότητας και αναγκαιότητας εφαρµογής του
ανατέθηκε στον ίδιο τον Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι., κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων
του Υ.ΠΥ.ΜΕ.∆Ι.. Πλέον, αυτές οι ουσιωδέστατες και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας
καταργούνται. Η κάθε αναθέτουσα αρχή θα αποφασίζει για την εφαρµογή του συστήµατος
«µελέτη – κατασκευή» ουσιαστικά κατά το απολύτως δοκούν, εφόσον τα θεσπιζόµενα από τον
νόµο κριτήρια είναι γενικά, αόριστα και εφαρµόσιµα σε κάθε έργο. Για τους λόγους αυτούς
θεωρούµε πως είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ των υφιστάµενων ρυθµίσεων, όσον
αφορά τις προϋποθέσεις εφαρµογής του συστήµατος «µελέτη – κατασκευή», οι οποίες, όπως έχει
καταδείξει η πράξη, έχουν κατοχυρώσει ένα καθεστώς ασφάλειας δικαίου σχετικά µε τις
προϋποθέσεις εφαρµογής του εν λόγω συστήµατος δηµοπράτησης.
Πέραν αυτών, στο σχέδιο νόµου προβλέπεται στον ένα από τους δύο εναλλακτικούς τρόπους
υλοποίησης του συστήµατος µ/κ η εξέταση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών µε γνωστές
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τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, πρακτική που παραβιάζει τις αρχές της
διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και του πραγµατικού ανταγωνισµού, και
µάλιστα έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε το ενωσιακό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων. Επίσης
προβλέπεται η υποβολή οριστικής µελέτης εφαρµογής που θα συνοδεύει τις προσφορές.
3.2 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων – Ειδικότερα θέµατα
3.2.1 Θέµατα δικαστικής προστασίας.
Ο ΣΑΤΕ πραγµατοποίησε συνάντηση µε εκπροσώπους της ΟΕ του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης που ως
σκοπό έχει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ένδικων µέσων και βοηθηµάτων στον
χώρο των δηµοσίων συµβάσεων και σε συνέχεια αυτής απέστειλε στην Νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε αντικείµενο την κατάρτιση σχεδίου νόµου για την
µεταρρύθµιση της προδικαστικής προστασίας επί των δηµοσίων συµβάσεων επιστολή µε τις θέσεις
του Συνδέσµου επί θεµάτων δικαστικής προστασίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων
έργων.
- Για το παράβολο 1% επί αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων – αναστολής προτείναµε δύο
εναλλακτικές λύσεις: α) χαµηλότερο και αναλογικότερο παράβολο και β) να θεσπισθεί αρκετά
υψηλό ανώτατο όριο δικαστικής δαπάνης (π.χ. € 5.000) σε βάρος του ηττώµενου διαδίκου (είτε
πρόκειται για τον αιτούντα διαγωνιζόµενο είτε για την αναθέτουσα αρχή), η οποία θα καθοριζόταν
στο ακριβές ύψος της και θα επιβαλλόταν, κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου, κατόπιν συνεκτίµησης
όλων των περιστάσεων της υπόθεσης. Υπενθυµίζω ότι ο ΣΑΤΕ έχει ήδη από το 2013 προχωρήσει
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.
- Σχετικά µε το ειδικό δικονοµικό καθεστώτος (άρθρο 13 του Ν. 1418/1984, όπως έχει
κωδικοποιηθεί στο άρθρο 77 του Κ.∆.Ε. (Ν. 3669/2008)) του κλάδου, σύµφωνα µε το οποίο οι
ειδικές δικονοµικές διατάξεις προβλέπουν την εκδίκαση των διαφορών σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό από τα πολιτικά ή διοικητικά εφετεία, θεωρούµε ότι πρέπει να διατηρηθεί ως έχει κυρίως
δε, πρέπει να διατηρηθεί η ρύθµιση περί εκδίκασης των διαφορών σε πρώτο και τελευταίο βαθµό
από τα εφετεία (τριµελή διοικητικά ή πενταµελή πολιτικά).
- Εκτιµούµε ότι έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη για τη σύσταση ειδικών τµηµάτων στα πολιτικά
και (κυρίως) στα διοικητικά εφετεία, τα οποία θα στελεχώνονται από τακτικούς δικαστές, οι οποίοι
θα εξειδικευθούν στο εξαιρετικά δυσχερές και πολυσχιδές νοµικό και τεχνικό αντικείµενο του
δικαίου των δηµοσίων έργων κατά το στάδιο της κατασκευής τους.
- Από την εµπειρία της κατασκευής των έργων προκύπτει ότι τεράστιος αριθµός διαφωνιών επί
τεχνικών θεµάτων, που θα µπορούσαν να είχαν επιλυθεί επιτόπου του έργου, καταλήγουν τελικώς
στα δικαστήρια, αφού προηγηθεί µία χρονοβόρα ενδικοφανής προδικασία, για να υποστούν µία
εξίσου χρονοβόρα και πολυδάπανη δικαστική διαδικασία, χωρίς και πάλι να δοθεί αποτελεσµατική
λύση, γεγονός που αποβαίνει πάντα σε βάρος του συµφέροντος του έργου και, κατ΄ επέκταση,
του συµφέροντος της κοινωνίας. Για αυτόν τον λόγο προτείναµε την σύνδεση διοικητικής
προδικασίας και δικαστικής διαδικασίας µε την εισαγωγή µεθόδων επίλυσης των διαφορών επί
τόπου των έργων.
- Τέλος, στο πλαίσιο της αποτελεσµατικότητας της παρεχόµενης δικαστικής προστασίας θα
µπορούσε να αξιοποιηθεί και ο θεσµός της διαιτησίας. Θεωρούµε ότι η εισαγωγή µιας
συστηµατοποιηµένης διαδικασίας επί τη βάσει οργανωµένης διαιτησίας θα απέβαινε προς όφελος
των έργων, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα παραβιάζονταν οι συνταγµατικές διατάξεις
περί µη στέρησης του φυσικού δικαστή (άρθρ. 8 Σ/τος)˙ δηλ. η υπαγωγή των διαφορών στη
διαιτησία θα πρέπει να είναι πράγµατι εθελοντική και να στηρίζεται στην ελεύθερη και αβίαστη
βούληση αµφοτέρων των συµβαλλοµένων πλευρών.
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Νωρίτερα στον χρόνο προχωρήσαµε σε έγγραφη παρέµβαση στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
αναφορικά µε την αντικοινοτική διάταξη απαίτησης ολοκλήρωσης του προληπτικού ελέγχου ως
προϋπόθεση για την έκδοση διαταγής πληρωµής αφού αυτό καθιστά τη διαταγή πληρωµής κατ’
ουσία µέτρο παρεµπόδισης της είσπραξης των καθυστερούµενων απαιτήσεων και όχι διευκόλυνσής
της, όπως θα όφειλε. Το ∆.Σ. του Συνδέσµου έχει λάβει την απόφαση να προχωρήσει σε
καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.2.2 Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Όπως και στην περίπτωση του Ν.4281/2014 ο ΣΑΤΕ εγκαίρως είχε επισηµάνει τις αδυναµίες και
δυσλειτουργίες του ΕΣΗ∆ΗΣ, και µετά από παρεµβάσεις και επιστολές του ΣΑΤΕ µετατέθηκε δύο
φορές η έναρξη υποχρεωτικής χρήσης του συστήµατος στα δηµόσια έργα από την αρχική
ηµεροµηνία της 1/1/2015 στις 30/4/2017! 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.
Το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ έχει αποφασίσει την διερεύνηση της αγοράς των εταιρειών πληροφορικής που
έχουν εµπειρία στην δηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, ει δυνατό για δηµόσιες
συµβάσεις, ώστε να αξιολογηθούν τα στοιχεία, κόστους, χρόνου και ποιότητας υλοποίησης µίας
πλατφόρµας και εν συνεχεία να αποφασίσει τη σκοπιµότητα ανάληψης της σχετικής δράσης και
κάλυψης της δαπάνης.
3.2.3 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, συµµετείχε ενεργά ήδη από το 2014 στην πρόσκληση σύνταξης Π.∆.
για το νέο ΜΕΕΠ, καταθέτοντας ανεπίσηµα σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος στην προηγούµενη
πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι. 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, επί της αρχής, 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. Το σύστηµα κατάταξης που προτείνουµε
διακρίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο κρίνεται η χρηµατοοικονοµική εικόνα της κάθε
εργοληπτικής εταιρείας και καθορίζεται η ανώτατη τάξη κατάταξης. Στο δεύτερο κρίνεται η τεχνική
εικόνα και εµπειρία της κάθε εργοληπτικής εταιρείας ανά κατηγορία εργασιών.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών ο ΣΑΤΕ κλήθηκε να παρουσιάσει εκ νέου την
πρότασή του στην Οµάδα Εργασίας που σύστησε ο νέος Υπουργός, γεγονός που συνέβαλε στην
υιοθέτηση, σε σηµαντικό ποσοστό των προτάσεών µας. Σήµερα δεν γνωρίζουµε σε ποιό στάδιο
εξέλιξης βρίσκεται το προσχέδιο νόµου για το ΜΕΕΠ.
3.2.4 Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων.
∆υσάρεστη έκπληξη απετέλεσε η απουσία του άρθρου σύστασης του Εθνικού Συστήµατος
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης των Έργων, από το κείµενο σχεδίου νόµου που τέθηκε
σε διαβούλευση, ενώ σε όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του σχεδίου νόµου που επεξεργάζονταν
οι Οµάδες Εργασίας και η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή προβλεπόταν η σύστασή του. Ο ΣΑΤΕ
έχει προ πολλού επισηµάνει πως ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο µελέτης και κατασκευής των
δηµόσιων 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
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πρακτικές. Έχουµε επενδύσει κόπο, χρόνο και χρήµατα σε αυτό και δεν θα αποδεχθούµε κάτι
λιγότερο από ό,τι καταφέραµε να θεσπιστεί, σε συνεργασία µε τον κ. Σπίρτζη, τότε Πρόεδρο ΤΕΕ.
3.2.5 Επιλογή Αναδόχου
Οµόφωνα αποφασίστηκε και από την τωρινή σύνθεση του ∆.Σ. που προέκυψε από τις
προηγούµενες εκλογές 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 από το ∆.Σ. και προτείνεται η αντικειµενικοποίηση της εύρεσης των
υπερβολικά χαµηλών προσφορών µε αλγόριθµο και η αντικειµενική εξέτασή τους.
3.2.6 Εγγυητικές Επιστολές
Αναµφισβήτητα οι µειώσεις των εγγυητικών επιστολών του 2014 (επέκταση της µείωσης των
πρόσθετων εγγυήσεων σε όλες τις συµβάσεις δηµοσίων έργων και η άµεση ισχύ του άρθρου 157
του Ν.4281/2014 περί µέγιστου ύψους εγγύησης καλής εκτέλεσης 5% επί της συµβατικής αξίας)
συνιστούν 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
∆ηµόσια 'Εργα.
Κατά τον πρόσφατο χρόνο έχουµε θέσει επανειληµµένα το αίτηµα της αναδροµικής µείωσης όλων
των εγγυήσεων εκτέλεσης που έχουν δοθεί για την εκτέλεση δηµοσίων έργων, ανεξαρτήτως
ηµεροµηνίας υπογραφής, στο ύψος της πρόβλεψης του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, καθώς και
αυτό της θέσπισης χρόνου λήξης των εγγυητικών επιστολών, συναρτήσει του χρονοδιαγράµµατος
και του χρόνου εγγύησης του έργου.
3.2.7 Συντελεστές αναθεώρησης.
Θεωρώ ότι όλοι πλέον είστε γνώστες του ιστορικού και της προσπάθειας που κατέβαλε ο ΣΑΤΕ να
µην ισχύσουν οι εξαιρετικά επιζήµιοι αρνητικοί συντελεστές του ∆΄τριµήνου 2012 για το οποίο
έχει υποβληθεί ένσταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων καθώς και αίτηση ακύρωσης κατά της
σιωπηρής (τετράµηνης) απόρριψης της ένστασης. Οι προσπάθειες του ΣΑΤΕ ευοδώθηκαν αρχικά
µε την θέσπιση του άρθρου 70 του ν. 4313/2014, σύµφωνα µε το οποίο µέχρι την σύσταση του
Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών οι συµβάσεις µας
θα αναθεωρούνται βάσει της διαχρονικής εξέλιξης του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της
ΕΛΣΤΑΤ. Οι τριµηνιαίοι αυτοί δείκτες αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων έργων θα
αποφασίζονται από την Ε.∆.Τ.∆.Ε., η οποία µέχρι και σήµερα δεν έχει συνεδριάσει σχετικά, οπότε
σήµερα δεν υφίστανται συντελεστές. Συνεπώς οι µόνοι ισχύοντες συντελεστές αναθεώρησης είναι
του Γ΄τριµήνου του 2012, ενώ η πρόβλεψη που υπάρχει στο σχέδιο νόµου που παρουσιάστηκε για
διαβούλευση κάνει λόγο για την θέσπιση µονάδας µετά το Γ τρίµηνο του 2012, πρόβλεψη που
µοιάζει προβληµατική για αρκετά παλαιά έργα.
3.3 Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων – Συµµετοχή σε ∆ηµόσιες
∆ιαβουλεύσεις
Ο Σύνδεσµος σεβόµενος τον θεσµικό του ρόλο συµµετείχε ενεργά, κατόπιν των σχετικών
αποφάσεων του ∆.Σ., σε όλες τις δηµόσιες διαβουλεύσεις κειµένων που σχετίζονται µε την άσκηση
της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας, όπως :
1. Συµµετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθµ. 1744/22-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε
θέµα: 1. Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων 2. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής
2. Συµµετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθµ. 1467/1-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα:
Υπεργολαβία
3. Συµµετοχή ΣΑΤΕ στο υπ'αριθµ. 1744/22-4-2015 έγγραφο διαβούλευσης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε
θέµα: 1. Συµπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών, 2.Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προµήθειας
(ΕΕΕΠ), 3.Αποδεικτικά µέσα, 4.Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis), 5.Επίσηµοι
κατάλογοι οικονοµικών φορέων
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4. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων
οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις: Νοµοτεχνική µεθοδολογία ενσωµάτωσης στην εθνική
νοµοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών 2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ για τις
δηµόσιες συµβάσεις και δοµή νέου θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα.
5. Πλαίσιο συµµετοχής του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση των νέων
οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις (Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ).
6. Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την Ενσωµάτωση των Νέων Οδηγιών για
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ).
7. Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην διαβούλευση για τα επικαιροποιηµένα τεύχη δηµοπράτησης στο
σύστηµα µελέτη κατασκευή (έργα ΕΠΠΕΡΑΑ).
8. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής στον Τοµέα
των ∆ηµοσίων Συµβάσεων και του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
9. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην δηµόσια διαβούλευση του Νοµοσχεδίου: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ
ΤΑΞΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ
L 94/1/28.3.2014)».
3.4 Προβλήµατα χρηµατοδότησης έργων ΕΣΠΑ - Έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων
Ο ΣΑΤΕ µετά από την ενηµέρωση των µελών του προχώρησε σε έγγραφες διαµαρτυρίες προς τους
αρµοδίους για την παύση πληρωµής των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 ήδη από τον Μάρτιο 2015.
Συνολικά οκτώ επιστολές, σειρά συναντήσεων µε τον πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, ανακοινώσεις δελτίων τύπων και συστηµατική παρακολούθηση και
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες οδήγησαν - µαζί µε τις αποφάσεις της ΕΕ για πρόωρη
εκταµίευση 5% των πληρωµών του ΕΣΠΑ, αύξηση του ποσοστού κοινοτικής χρηµατοδότησης στο
100%, αύξηση προχρηµατοδότησης του νέου ΕΣΠΑ και συνάψεις δανείων µε την ΕΤΕπ - σε
σχεδόν πλήρη απορρόφηση των µειωµένων πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τίποτα από αυτά δεν θα
ήταν εφικτό εάν ο κλάδος δεν έβαζε "πλάτη" στο δύσκολο επτάµηνο Μάρτιος - Σεπτέµβριος 2015,
όπου οι χρηµατοδοτήσεις γίνονταν µε το σταγονόµετρο. Και αυτό πρέπει να αναδειχθεί από όλους.
∆υστυχώς υπάρχουν ακόµη θέµατα µη πληρωµής εκτελεσµένων εργασιών του προηγούµενου
έτους, ενώ µεγαλύτερη αβεβαιότητα γεννά στους Συναδέλφους η σειρά έργων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί και δεν δύνανται λόγω αντικειµένου να ενταχθούν ως γέφυρες στο νέο ΕΣΠΑ 20142020. Εάν το ∆ηµόσιο δεν θέλει να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να επιστρέψει το 2017 χρήµατα
που έχουν ήδη διατεθεί για την εκτέλεση εργασιών σε αυτά τα έργα θα πρέπει να αποφασίσει να
διαθέσει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους το αργότερο µέχρι τον Σεπτέµβριο
του 2016. Ο Σύνδεσµος το έχει επισηµάνει εγκαίρως στους υπευθύνους και αναµένει την επίσηµη
ενηµέρωση.
Σχετικά µε την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων ο ΣΑΤΕ επεσήµανε στην αρµόδια
επιτροπή του ΥΠΟΙΚ την σηµασία που έχει για τα έργα η επίσπευση των εισαγωγών
µηχανολογικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων αυτού καθώς και η διευκόλυνση καταβολής της
µισθοδοσίας και των αµοιβών των συνεργατών των τεχνικών εταιρειών.
3.5 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/υπηρεσίες ενώ πρόκειται για δηµόσια
τεχνικά έργα, καθώς και τα έργα που ανατίθενται ύστερα από πρόσκληση περιορισµένου αριθµού
εργοληπτών. Ενδεικτικά αναφέρω:
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- την παρέµβασή µας στο Περιφερειακό Συµβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την λήψη
αποφάσεων έγκρισης δηµοπράτησης σειράς έργων µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς
δηµοσίευση της προκήρυξης, παρέµβαση που συνέβαλε στην έκδοση απόφασης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που κάνει λόγο για µη σύννοµη διαδικασία δηµοπράτησης και έργα που πρέπει να
επαναδηµοπρατηθούν µε ανοιχτές διαδικασίες όπως ακριβώς υποστήριξε ο ΣΑΤΕ,
- την µετά δύο έτη δικαίωση της θέσης του ΣΑΤΕ για δύο συµβάσεις έργων του ∆ήµου Σιθωνίας
αφού η ΕΑΑ∆ΗΣΥ οµόφωνα έλαβε την απόφαση ότι για τη διακοπή της προόδου της διαδικασίας
ανάθεσης και εκτέλεσης λόγω παραβιάσεων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας,
- την επιτυχηµένη παρέµβασή µας στην περίπτωση όπου Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις
οδηγίες ∆ιαχειριστικής Αρχής, ενώ προγραµµάτιζε να δηµοπρατήσει σειρά έργων ξεχωριστά, οι
καλούµενες τάξεις πτυχίων κρίνονταν σύµφωνα µε το συνολικό προϋπολογισµό όλων των
επιµέρους τµηµάτων του ευρύτερου έργου(!) και
- την παρέµβασή µας στις περιπτώσεις των κέντρων υποδοχής (hotspot) όπου για την αποφυγή
εφαρµογής ειδικών περιπτώσεων, εξαιρέσεων, νοµοθέτησης προβλέψεων παρέκκλισης από την
ισχύουσα νοµοθεσία κ.λ.π., ο Σύνδεσµός µας προτείνει ως ορθή επιλογή για τις επείγουσες
περιπτώσεις, τις ανοιχτές, προς όλες τις δικαιούµενες, βάσει του προϋπολογισµού των έργων, να
µετάσχουν στις διαδικασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση που ακολουθήθηκε στις
περίπτωση των έργων λόγω των σεισµών του 2014 στην Κεφαλονιά. Ως ∆.Σ. εκτιµήσαµε ότι µε
αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το κριτήριο αµεροληψίας κατά την πρόσκληση των
εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Όλες οι σχετικές έγγραφες παρεµβάσεις του ΣΑΤΕ έχουν αναρτηθεί στις ανάλογες ενότητες της
ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ.
3.6 Φορολογικά θέµατα
Ο ΣΑΤΕ έθεσε υπόψη της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών τα
κάτωθι
εξαιρετικής
σηµαντικότητας
ζητήµατα
που
δυσχεραίνουν
την
εργοληπτική
επιχειρηµατικότητα:
- ∆ιπλή φορολόγηση κατά την διανοµή κερδών από κοινοπραξίες (ενδοοµιλικά µερίσµατα).
- Συµψηφισµοί Οφειλών Απαιτήσεων, µε το αίτηµα επέκτασης ισχύος της ρύθµισης και στις
απαιτήσεις κατά του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, αλλά και δυνατότητας συµψηφισµού οφειλών
προς το ∆ηµόσιο, σε τεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι µέλη Κοινοπραξιών που κατασκευάζουν
έργα του ∆ηµοσίου, µε απαιτήσεις των κοινοπραξιών κατά του υπό την ευρεία έννοια ∆ηµοσίου,
σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής τους άνευ οιασδήποτε επιβάρυνσης.
- Εξαίρεση κξιων από την υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκµηρίωσης και υποβολής πίνακα
συνοπτικών πληροφοριών.
- Αντισυνταγµατική φορολόγηση Αφορολογήτων Αποθεµατικών Τεχνικών και Οικοδοµικών
Επιχειρήσεων και σύγχυση νοµοθεσίας και εγκυκλίων - Αίτηµα µείωσης του συντελεστή
φορολογίας αφορολογήτων αποθεµατικών άρθρων 12 και 13, Ν.4172/2013.
- Συµπερίληψη και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στις διατάξεις της ΠΟΛ. 1060/19.3.2015
(που επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την φορολόγηση των οικοδοµικών επιχειρήσεων µε τεκµαρτό
καθεστώς), στις περιπτώσεις που εισπράττουν από 1.1.2014 και µετά έσοδα από παλαιά έργα που
είχαν φορολογηθεί τεκµαρτά κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 2238/1994.
- Φορολογική µεταχείριση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος που αναλογεί στα µερίσµατα που
λαµβάνουν νοµικά πρόσωπα από κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν. Κατά τον υπολογισµό της
προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των κοινοπραξιών αφαιρούνται οι παρακρατηθέντες φόροι
3% (φόροι εργολάβων) και προκύπτει κανονικά η πληρωτέα προκαταβολή φόρου εισοδήµατος.
Κατά τον υπολογισµό της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των µελών των κοινοπραξιών
αφαιρούνται οι τυχόν παρακρατηθέντες φόροι µερισµάτων 10% (εφόσον υπήρξε τέτοια
υποχρέωση παρακράτησης) και τίποτε άλλο. Όµως αυτός ο υπολογισµός είναι λανθασµένος διότι
παραλείπει να υπολογίσει την αναλογία των παρακρατηθέντων φόρων 3%, που έγιναν στις
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κοινοπραξίες µε αποτέλεσµα να οδηγεί σε υπολογισµό προκαταβολής και σε επίπεδο κοινοπραξίας
και σε επίπεδο µελών της, που πολλές φορές ξεπερνά συνολικά ακόµη και το 100% του
αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Κατά το αίτηµά µας από την υπολογιζόµενη προκαταβολή
φόρου εισοδήµατος των µελών των κοινοπραξιών θα πρέπει να αφαιρείται η αναλογία τους επί της
προκαταβολής φόρου εισοδήµατος των κοινοπραξιών.
- Μη πληρωµή ΦΠΑ σε ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων έργων - Μη καταβολή πιστωτικού ΦΠΑ.
Το τελευταίο ζήτηµα απορρόφησε πολύ µεγάλο χρόνο των συνεδριάσεων του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ και
ενασχόλησης του Προεδρείου αφού αφορά την άµεση ρευστότητα των εταιρειών µας. Γνωρίζετε
ότι 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. Σε αυτό το πλαίσιο
ο Σύνδεσµός µας πρότεινε ικανοποιητική λύση που δεν εξαιρεί κανενός είδους σύµβαση δηµοσίου
έργου ή και πηγής χρηµατοδότησης αυτού. Αντί της υιοθέτησης αυτής της λύσης το Υπουργείο
θεσµοθέτησε επιλεκτική λύση που αφορά µικρό µόνο µέρος των εκτελούµενων έργων. O
Σύνδεσµος το επεσήµανε εγκαίρως και επανειληµµένα στους υπευθύνους και σε όλα τα πολιτικά
κόµµατα.
Ο Σύνδεσµος µετείχε σε δύο δηµόσιες διαβουλεύσεις οικονοµικών θεµάτων:
 Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην ∆ηµόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, µε το οποίο
ρυθµίζονται οι διαδικασίες για την εφαρµογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α' 32) (έργα
ΕΠΠΕΡΑΑ).
 Συµµετοχή ΣΑΤΕ στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί του σ/ν: "Αδειοδότηση παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση
συνδεδεµένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθµιση
θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση
διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις".
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.
3.7 ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕ∆Ε - Ασφαλιστικό
Α. Κρατήσεις ΤΣΜΕ∆Ε - ΕΜΠ
Σχετικά µε τις καταργηθείσες κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 1% και υπέρ ΕΜΠ 0,5% από 1-1-2015, ο
Σύνδεσµός µας απέστειλε σειρά εγγράφων επανειληµµένα σε όλους τους αρµόδιους
αναδεικνύοντας την επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για αυτές τις
καταργήσεις, αφού η έλλειψη επεξηγηµατικής / διευκρινιστικής εγκυκλίου επέτρεψε υποκειµενικές
ερµηνείες των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή κατάργησης
των κρατήσεων, µε αποτέλεσµα να εφαρµόζονται ανοµοιόµορφα και εν τέλει αυθαίρετα εις βάρος
της ισότιµης αντιµετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, συνθήκη που το ∆ηµόσιο οφείλει να
εξασφαλίζει.
Β. Ασφαλιστικά θέµατα Ε∆Ε
Ο ΣΑΤΕ από την πρώτη στιγµή της ανακοίνωσης των βασικών αρχών του Ασφαλιστικού
νοµοσχεδίου εξέφρασε σε όλους τους τόνους και εγγράφως προς τον Υπουργό Εργασίας την
έντονη αντίθεσή του στην προοπτική κατάργησης της αυτονοµίας του ΤΣΜΕ∆Ε, όπως αυτή
υφίσταται σήµερα υπό το ΕΤΑΑ. Παράλληλα, τόνιζε την στήριξη που ο τοµέας εγγυοδοσίας και
πιστοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε παρέχει, από την ίδρυσή του, στις κατασκευαστικές εταιρείες και στους
µελετητές και ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς, εκδίδοντας τις αναγκαίες εγγυητικές
επιστολές για την συµµετοχή σε δηµοπρασίες και την ανάληψη έργων, είτε δηµόσιων, είτε
ιδιωτικών και προεξοφλώντας τους λογαριασµούς.
Υπό αυτό το πλαίσιο ο ΣΑΤΕ συµµετέχει στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό στις οποίες έχει
καλέσει το ΤΕΕ και οι λοιποί Επιστηµονικοί Φορείς της Χώρας, ζητώντας την απόσυρση του
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προσχεδίου νόµου, τη διατήρηση της αυτονοµίας του ΕΤΑΑ και τη συνέχιση της εγγυοδοσίας και
πιστοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε. Υπενθυµίζουµε ότι το Συντονιστικό Όργανο του Τεχνικού Κλάδου
αποφάσισε την απεργία - αποχή όλων των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών από τη συµµετοχή τους σε
Τεχνικά Συµβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών µε Τεχνικό
Αντικείµενο από τις 18.1.2016 και µετά , ενώ και οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κάλεσαν µε κοινή
ανακοίνωσή τους σε αποχή από τις δηµοπρασίες από τις 8.3-15.3.2016.
3.8 Επιτροπές ∆ράσεις του ΣΑΤΕ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ οµόφωνα αποφάσισε να ενεργοποιήσει Επιτροπές ∆ράσης του
Συνδέσµου µε κύρια αρµοδιότητα την προετοιµασία και εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
κρίσιµων θεµάτων για την άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα όπως αυτά
τα θέµατα επιλέγονται είτε µε πρωτοβουλία της κάθε Επιτροπής ∆ράσης είτε κατόπιν σχετικής
απόφασης του ∆.Σ. Αυτές είναι:
Α. Επιτροπή για τα Μητρώα (ΜΕΕΠ, ΜΕΚ, κ.λ.π.).
Β. Επιτροπή για την Ανάθεση & Εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση - Τιµολόγια.
Γ. Επιτροπή καθηµερινών θεµάτων άσκησης εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας.
∆. Επιτροπή δεοντολογίας και καταγγελιών.
Ε. Επιτροπή θεµάτων ανάπτυξης συνεργασιών µε φορείς - διερεύνησης νέων πεδίων δράσης.
ΣΤ. Επιτροπή για την διερεύνηση εγγραφής του Συνδέσµου σε διεθνείς φορείς.
Ζ. Επιτροπή προβολής ΣΑΤΕ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ κάλεσε µε επιστολή του τα Μέλη να δηλώσουν πρόθεση
συµµετοχής σε µία ή περισσότερες από τις παραπάνω Επιτροπές ∆ράσης.
3.9 Λοιπά Θέµατα
Α. Οι ορισµοί εκπροσώπων στα Τεχνικά Συµβούλια
Β. Εξωστρέφεια
Γ. Πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών ∆ΕΥΑ
∆. Ζητήµατα Συνδικαλιστικής Λειτουργίας (Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής
Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.), Ενιαία έκφραση του Κλάδου)
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 ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τοµέα Μηχανικών και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ, στις Οµάδες Εργασίας
του ΥπΥΜΕ∆Ι για την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων έργων και εκπόνησης µελετών, στην Oµάδα Εργασίας του ΥπΥΜΕ∆Ι για την
αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών –
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών ∆ηµοσίων 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 446 και δέχθηκε 1.167 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:
• 125 αφορούν σε ορισµούς εκπροσώπων του ΣΑΤΕ
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•

25 αφορούν έγγραφα θεσµικών προτάσεων και παρεµβάσεων προς την πολιτική ηγεσία και τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
• 24 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΑΝ
• 18 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας ΥΠΟΙΚ
• 9 αφορούν συµµετοχή σε δηµόσια διαβούλευση και άλλα θέµατα αρµοδιότητας ΕΑΑ∆ΗΣΥ
• 4 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• 4 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
• 3 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
• 3 αφορούν ευρύτερα ζητήµατα που τέθηκαν στα πολιτικά κόµµατα
• 2 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
• 2 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου ΠΕΚΑ
• 2 αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας του ΤΕΕ
• από 1 έγγραφο ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείων, Εξωτερικών, Παιδείας, Πολιτισµού,
Ναυτιλίας, αντίστοιχα και 1 έγγραφο προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού
• 28 είναι ∆ελτία Τύπου και Ανακοινώσεις του Συνδέσµου προς τα ΜΜΕ και επιπλέον 30
επιστολές / ανακοινώσεις προς τα Μέλη
• 5 αφορούν γνωµοδοτήσεις / ενηµερωτικά σηµειώµατα του Νοµικού µας Συµβούλου σε
γραπτά ερωτήµατα Μελών και 5 αφορούν απαντήσεις επί νοµικών θεµάτων του ιδίου
• 21 αφορούν σχολιασµούς και απαντήσεις επί καίριων φοροτεχνικών ζητηµάτων του
Φοροτεχνικού µας Συµβούλου και 8 αφορούν ενηµερωτικά σηµειώµατα του ιδίου
• 15 αφορούν καταγγελτικά και παρεµβατικά έγγραφα προς τους υπόλοιπους φορείς του
∆ηµοσίου σχετικά µε παραβάσεις νοµοθεσίας και παρατυπίες σε διαγωνισµούς έργων και
• 3 έγγραφα/παρεµβάσεις που αφορούν σε διαµαρτυρία/καταγγελία ειδικών συστηµάτων
ανάθεσης.
Στο σηµείο αυτό σηµειώνω ότι οι έγγραφες παρεµβάσεις του Συνδέσµου είχαν ως αποτέλεσµα και
την κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από Βουλευτές προς τους
αρµόδιους Υπουργούς. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Αναφορά - Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου για το θέµα του ΦΠΑ,
- Ερώτηση της Βουλευτή κας Κ. Παπακώστα - Σιδηροπούλου για την χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ
έως την 31.12.2015,
- Αναφορά - Ερώτηση του Βουλευτή κ. Στ.Γιαννάκη για τον συµψηφισµό απαιτήσεων - οφειλών.
4.3
Συναντήσεις & Παραστάσεις προς τα Υπουργεία, Κόµµατα και άλλους φορείς.
Από την προηγούµενη Γ.Σ. πραγµατοποιήθηκαν προγραµµατισµένες συναντήσεις εκπροσώπων του
ΣΑΤΕ µε τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων ΥΜΕ∆Ι (συνάντηση µε τον Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη
στις 13.5.2015), Οικονοµίας και Ανάπτυξης (συνάντηση µε τον Υπουργό κ. Γ. Σταθάκη στις
23.3.2015 και στις 29.7.2015, µε τον Υφυπουργό Οικονοµίας κ. Αλ. Χαρίτση την 1.10.2015 µε
τον Γενικό Γραµµατέα ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή στις 2.9.2015), Οικονοµικών (συνάντηση στις
4.3.2015 µε Αναπλ. Υπουργό Οικονοµικών κ. ∆. Μάρδα) και Εξωτερικών (Συνάντηση µε
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆. Μάρδα στις 22.10.2015). Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν πολλές
προγραµµατισµένες συναντήσεις επίσηµες ή ανεπίσηµες µε ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες
και συµβούλους των ανωτέρω Υπουργείων καθώς και του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, Απασχόλησης
καθώς και σειρά συναντήσεων µε τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕ∆Ε, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Πρόεδρο
και στελέχη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών κ.α.
Τα κυριότερα ζητήµατα που τέθηκαν σε αυτές ήσαν τα αναφερόµενα στην Ενότητα 3.
4.4
Εκδηλώσεις – Σεµινάρια
4.4.1 ∆ιοργάνωση ΣΑΤΕ
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•

•

•

Κατά την προηγούµενη χρονιά ο ΣΑΤΕ διοργάνωσε ενηµερωτική εκδήλωση παρουσίασης του
προγράµµατος ExtrAXION (προµετρήσεις-επιµετρήσεις από τα σχέδια) της εταιρίας παραγωγής
λογισµικού τεχνικών έργων ALCONSOFT ΑΕ.
Επίσης διοργανώθηκε συζήτηση επί της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
δηµοπρασιών και των προβληµάτων που εµφανίζει µε on-line επίδειξη των σχετικών
ιστοτόπων.
∆ιοργανώθηκε ενηµερωτική συζήτηση για τα κρίσιµα στάδια κατά την υλοποίηση των έργων
του ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά και αυτών που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 µε την
παρουσία της κας Ζ. Παπασιώπη Προϊσταµένης της ΕΥ∆ΕΠ Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη.

4.4.2 Συµµετοχή / Υποστήριξη ΣΑΤΕ
Ο ΣΑΤΕ µετείχε δια εκπροσώπων του:
• Στο επενδυτικό φόρουµ µε θέµα: «Υποδοµές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη» (Αθήνα, 11 και
12/5/2015).
• Στην ηµερίδα του ΣΤΕΑΤ µε θέµα: «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : Βέλτιστο Κόστος για Μέγιστο Κοινωνικό
Όφελος» (Αθήνα, 18/11/2015).
• Στην ηµερίδα µε θέµα: «Lighting Conference» (Αθήνα, 08/12/2015) που διοργάνωσε η Plant
Management.
• Στο συνέδριο µε θέµα: "Χρηµατοδότηση Έργων και Επενδύσεων: Η επόµενη µέρα" (Αθήνα, 8
& 9/3/2015).
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 28 ∆ελτία ΤύπουΑνακοινώσεις και σειρά συνεντεύξεων ή / και άρθρων του Προέδρου και άλλων µελών του
Προεδρείου του ΣΑΤΕ. Ιδιαίτερη αναφορά χρήζουν οι σχεδόν καθηµερινές δηλώσεις των
Προέδρου και Γενικού Γραµµατέα σε εγχώρια και αλλοδαπά ΜΜΕ τον Ιούλιο του 2015 λόγω της
στάσης πληρωµής των έργων ΕΣΠΑ και της εγκαθίδρυσης των capital controls.
Ο Σύνδεσµος ακολουθώντας µία παράδοση 18 ετών εξέδωσε και φέτος τον Συνοπτικό Οδηγό
Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών-2016, ο οποίος µοιράζεται από σήµερα στα Μέλη.
4.6
Συνεργασίες
Συµµετοχή του ΣΑΤΕ σε οµάδα φορέων για την σύνταξη τεχνο-οικονοµικής Μελέτης Βέλτιστων
Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ.
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 3.042
σχετικά νοµικά έγγραφα, τα οποία τα Μέλη µας µπορούν να αναζητήσουν εύκολα µέσω της
ιστοσελίδας του Συνδέσµου µας.
Κατά το τελευταίο 12µηνο προστέθηκαν 230 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 ∆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 καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία από 377 δηµοσιευµένους ισολογισµούς
εργοληπτικών εταιρειών, 2ης - 7ης τάξης ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση
στις 9.784.
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.
Κατά το τελευταίο 12µηνο καταχωρήθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία από 251 δηµοπρασίες,
ανεβάζοντας τις συνολικές εγγραφές στην εν λόγω βάση στις 3.362.
Παράλληλα στο ίδιο χρονικό διάστηµα το ∆.Σ. αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραµµα
καταγραφής των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών έργων άνω των 2 εκ. € 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 αυτών στην εν λόγω βάση δεδοµένων οι καταχωρήσεις αφορούν: 2.975 έργα, 275 µ/κ
και 113 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, περισσότερο από 2.500 διαφορετικοί
χρήστες. Κατά την τελευταία χρονιά προστέθηκε µία καινούργια δυνατότητα, ιδιαίτερα σηµαντική,
που αφορά στην δυνατότητα αναζήτησης σε όλη την ιστοσελίδα, µέσα από την ειδική εφαρµογή
της Google.
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
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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 400 ενεργούς χρήστες και προγραµµατίζεται για την τρέχουσα χρονιά
να αναβαθµιστεί σε πλήρως εξατοµικευµένη εφαρµογή του ΣΑΤΕ.
5.4 Προσφορές
Ο ΣΑΤΕ πέτυχε ειδική προσφορά, στην πλέον ανταγωνιστική τιµή της αγοράς, αποκλειστικά για τα
οικονοµικά ενήµερα µέλη για την προµήθεια συσκευής USB Token για ψηφιακή υπογραφή.
6.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – 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 8ο έτος της ποσοστιαίας συνδροµής και για το 2016, 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 2016, όπως και το 2015, 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 τιµή για τα στελέχη αυτών των µελών.
Ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση στην Ελλάδα, αφού στον
ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 83% 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.
Ελπίζω ότι µε τη βοήθεια όλων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις
προκλήσεις που φέρνει το νέο θεσµικό πλαίσιο που έρχεται και 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.
∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης
Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ
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