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Καταγγελίες του ΣΑΤΕ για άκρως περιοριστικούς όρους για την συµµετοχή σε 
διαγωνισµούς έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ  

Πέµπτη, 09. 11. 2017 

Καµία αλλαγή δεν επήλθε παρά τις προσδοκίες που δηµιούργησε ο Ν.4412/2016. Οι 
Αναθέτουσες Αρχές συνεχίζουν να αναθέτουν έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ µε µέσο όρο 
έκπτωσης 9,4% την ίδια ώρα που τα υπόλοιπα δηµόσια έργα ανατίθενται µε µέσο όρο 
έκπτωσης 59%. 

Τουλάχιστον 1 δισ. € από τα συνολικά 5 δισ. € που αποµένουν για την ολοκλήρωση 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 εκτιµάται ότι προορίζονται για έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ και 
συναφείς εργασίες. 

Ο ΣΑΤΕ ζητά την αναβολή / ακύρωση όλων των διαγωνισµών λειτουργίας ΧΥΤΑ και 
την επανεξέταση όλων των όρων των προκηρύξεων τουλάχιστον όσων 
διακηρύχθηκαν µετά την ψήφιση του Ν.4412/16. 

Σοβαρές καταγγελίες σε επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πολιτικές ηγεσίες των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονοµίας και Υποδοµών, η οποία κοινοποιείται σε 
σχετιζόµενες Ανεξάρτητες Αρχές, και στην οποία ο Σύνδεσµος υποστηρίζει ότι 
τεχνηέντως οι Αναθέτουσες Αρχές περιόριζαν τον ανταγωνισµό κατά τις δηµοπρασίες 
έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ, εισάγοντας ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους κατά την 
συµµετοχή, οι οποίοι, ωστόσο, σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, δεν αιτιολογούνται σε καµία 
περίπτωση από τις τεχνικές και λοιπές ιδιαιτερότητες των έργων αυτών. 

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται ότι "Οι τυπικές εργασίες που περιλαµβάνονται 
σε ένα έργο λειτουργίας ΧΥΤΑ εντάσσονται ξεκάθαρα στο πεδίο κατασκευής τεχνικού 
έργου αφού σε αυτές περιλαµβάνονται χωµατουργικές εργασίες διάστρωσης και 
συµπίεσης στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών), µεταφορές, διάστρωσης και συµπίεσης 
γαιωδών υλικών, ενδιάµεση τοποθέτηση σωληνώσεων στραγγιστηρίων και 
µεµβρανών στεγανότητας και τέλος επεξεργασίας των στραγγιδίων (υγρών 
αποβλήτων) από  υφιστάµενη µικρή µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Παρά το γεγονός 
αυτό όµως, µέχρι και σήµερα τα εν θέµατι έργα δεν δηµοπρατούνται ως έργα αλλά ως 
υπηρεσίες / προµήθειες, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 , 7 και 8 
του άρθρου 2 του  Ν.4412/2016;∆ηλαδή; σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, "οι Αναθέτουσες 
Αρχές δηµοπρατούσαν ως Υπηρεσία / Προµήθεια τα εν λόγω έργα (ενώ όλα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους παραπέµπουν σε κατασκευή ενός καθαρά τεχνικού 
έργου) προκειµένου να έχουν την δυνατότητα να παρακάµψουν την πρότυπη 
διακήρυξη που υποχρεωτικώς ίσχυε κατά την δηµοπράτηση των έργων ήδη από τον 
Οκτώβριο του 2004 χωρίς την δυνατότητα αυθαίρετης και µη επαρκώς αιτιολογηµένης 
απόκλισης. Το αποτέλεσµα που αναδεικνύει η ανάλυση των στοιχείων της Βάσης 
∆εδοµένων Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Σεπ15-Σεπ16, 
είναι ότι ενώ στην περίπτωση των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι κατατεθειµένες 
προσφορές ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 20 και επιτυγχάνεται κατά µέσο όρο µέσο 
ποσοστό έκπτωσης 61% οι προσφορές που κατατίθενται στους διαγωνισµούς 
λειτουργίας ΧΥΤΑ και οι οποίοι δηµοπρατούνται ως υπηρεσίες/προµήθειες, δεν 
ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 4,1 ανά διαγωνισµό και το επιτευχθέν ποσοστό 
έκπτωσης δεν ξεπερνά, κατά µέσο όρο, το 10%. 

Αντίστοιχα, ακόµη και µετά τον νέο νόµο Ν.4412/2016 και παρά τις σαφείς 
προβλέψεις του, από τα αποτελέσµατα της Βάσης ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Οκτ16-Οκτ17, περίοδο ισχύος του Ν.4412/16, 
προκύπτει ότι ενώ στην περίπτωση των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι 
κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν και πάλι κατά µέσο όρο τις 20 µε το επιτευχθέν 
µέσο ποσοστό έκπτωσης να είναι 59% οι προσφορές που κατατίθενται στους 
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διαγωνισµούς ΧΥΤΑ και οι οποίοι δηµοπρατούνται και πάλι ως υπηρεσίες/προµήθειες, 
δεν ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 2,7 ανά διαγωνισµό και το επιτευχθέν ποσοστό 
έκπτωσης κατά µέσο όρο δεν ξεπερνά το 9,4%. 

Στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι εκτιµούσε ότι η τακτική περιορισµού 
συµµετοχής στους διαγωνισµούς έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ θα εξέλιπε µετά την 
θέσπιση τον Αύγουστο του 2016 του νέου Νόµου 4412 που αφορά όλες τις δηµόσιες 
συµβάσεις (έργα, υπηρεσίες, προµήθειες και µελέτες) αφού πλέον δεν θα υπήρχε 
δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να ξεφύγουν των ρητών προβλέψεων της 
νοµοθεσίας περί του τί σηµαίνει έργο τί  προµήθεια και τί υπηρεσία. Η πραγµατικότητα 
ωστόσο ήρθε όχι µόνο για να διαψεύσει τις προσδοκίες του Συνδέσµου αλλά και να 
γιγαντώσει την αυθαιρεσία και παραβατικότητα των Αναθετουσών Αρχών, οι οποίες 
πλέον προχωρούν στην δηµοπράτηση έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ ως υπηρεσίες, 
προδιαγράφοντας όρους και απαιτήσεις που εν τοις πράγµασι µπορούν να κατέχουν 
ΜΟΝΟ οι ήδη ελάχιστοι (µετρούµενοι στα δάκτυλα της µιας χειρός) ανάδοχοι των 
µέχρι σήµερα έργων ΧΥΤΑ, στενεύοντας ακόµη περισσότερο τον κύκλο των εν 
δυνάµει συµµετεχόντων στα εν λόγω έργα!! 

Ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι χαρακτηριστικά παραδείγµατα δηµοπρασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη είναι το έργο &quot;Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών &amp; Προµήθεια 
Compact Μονάδας Φυσικοχηµικής Επεξεργασίας και Υλικών Επέκτασης - 
Συµπλήρωσης της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων", προϋπολογισµού 19 εκ.€ 
µε προοπτική να  προσεγγίσει τα 24 εκ. € περίπου, και το έργο Υπηρεσίες Υποστήριξης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας", προϋπολογισµού 
5,208 εκ. €, όπου εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κάποιος προστρέχοντας στις 
διακηρύξεις των, τους προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον 
ανταγωνισµό, σχεδόν φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο. 

Στην επιστολή εκφράζεται έντονη αγανάκτηση και αγωνία ότι &quot;η διασπάθιση του 
δηµοσίου χρήµατος, θα γιγαντωθεί εάν δεν ληφθούν σήµερα µέτρα αναχαίτισής της, 
αφού σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της επόµενης πενταετίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
τα ΧΥΤΑ και οι συναφείς δράσεις εκτιµάται ότι θα απορροφήσουν τουλάχιστον 1 δισ. € 
από τα συνολικά 5 δισ. € που αποµένουν ακόµη. 

Αίτηµα του ΣΑΤΕ είναι η αναβολή / ακύρωση όλων των διαγωνισµών λειτουργίας 
ΧΥΤΑ και η επανεξέταση όλων των όρων των προκηρύξεων, τουλάχιστον όσων 
διακηρύχθηκαν µετά την ψήφιση του Ν.4412/16, καθώς και η δηµιουργία ειδικού 
τεύχους πρότυπης διακήρυξης για έργα τύπου ΧΥΤΑ, στην οποία θα γίνεται αποδεκτή 
η επίκληση ειδικής εµπειρίας (εφόσον κριθεί ότι απαιτείται) και η εµπειρία από τεχνικά 
έργα όπως χωµατουργικά έργα στην οδοποιία, στα φράγµατα και στις λιµνοδεξαµενές, 
σε έργα βιολογικών καθαρισµών κ.ο.κ, τα οποία τεχνικώς είναι κατά πολύ 
δυσκολότερα των ΧΥΤΑ, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισµός και στις εν λόγω 
δηµοπρασίες. 
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ΣΑΤΕ: Να επαναπροκηρυχθούν διαγωνισµοί λειτουργίας ΧΥΤΑ 

 
9 Νοεµβρίου 2017 

Κακώς εξαιρούνται οι περισσότερες τεχνικές εταιρείες από διαγωνισµούς λειτουργίας 
χωµατερών (ΧΥΤΑ), υποστηρίζει η διοίκηση του ΣΑΤΕ. Ζητεί να επαναπροκηρυχθούν 
διαγωνισµοί, επειδή τους θεωρεί φωτογραφικούς. 

Σοβαρές καταγγελίες σε επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πολιτικές ηγεσίες των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονοµίας και Υποδοµών, η οποία κοινοποιείται σε 
σχετιζόµενες Ανεξάρτητες Αρχές και στην οποία ο Σύνδεσµος υποστηρίζει ότι 
τεχνηέντως οι Αναθέτουσες Αρχές περιόριζαν τον ανταγωνισµό κατά τις δηµοπρασίες 
έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ, εισάγοντας ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους κατά τη 
συµµετοχή, οι οποίοι, ωστόσο, σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, δεν αιτιολογούνται σε καµία 
περίπτωση από τις τεχνικές και λοιπές ιδιαιτερότητες των έργων αυτών. 

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται ότι «Οι τυπικές εργασίες που περιλαµβάνονται 
σε ένα έργο λειτουργίας ΧΥΤΑ εντάσσονται ξεκάθαρα στο πεδίο κατασκευής τεχνικού 
έργου αφού σε αυτές περιλαµβάνονται χωµατουργικές εργασίες διάστρωσης και 
συµπίεσης στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών), µεταφορές, διάστρωση και συµπίεση 
γαιωδών υλικών, ενδιάµεση τοποθέτηση σωληνώσεων στραγγιστηρίων και 
µεµβρανών στεγανότητας και τέλος επεξεργασίας των στραγγιδίων (υγρών 
αποβλήτων) από υφιστάµενη µικρή µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Παρά το γεγονός 
αυτό όµως, µέχρι και σήµερα τα εν θέµατι έργα δεν δηµοπρατούνται ως έργα αλλά ως 
υπηρεσίες/προµήθειες, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 
του άρθρου 2 του Ν.4412/2016». 

«∆ηλαδή», σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, «οι Αναθέτουσες Αρχές δηµοπρατούσαν ως 
Υπηρεσία/Προµήθεια τα εν λόγω έργα (ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
παραπέµπουν σε κατασκευή ενός καθαρά τεχνικού έργου), προκειµένου να έχουν την 
δυνατότητα να παρακάµψουν την πρότυπη διακήρυξη που υποχρεωτικώς ίσχυε κατά 
τη δηµοπράτηση των έργων ήδη από τον Οκτώβριο του 2004, χωρίς τη δυνατότητα 
αυθαίρετης και µη επαρκώς αιτιολογηµένης απόκλισης». Το αποτέλεσµα που 
αναδεικνύει η ανάλυση των στοιχείων της Βάσης ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Σεπ15-Σεπ16 είναι ότι «ενώ στην περίπτωση 
των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν κατά 
µέσο όρο τις 20 και επιτυγχάνεται κατά µέσο όρο µέσο ποσοστό έκπτωσης 61%, οι 
προσφορές που κατατίθενται στους διαγωνισµούς λειτουργίας ΧΥΤΑ, οι οποίοι 
δηµοπρατούνται ως υπηρεσίες/προµήθειες, δεν ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 4,1 ανά 
διαγωνισµό και το επιτευχθέν ποσοστό έκπτωσης δεν ξεπερνά, κατά µέσο όρο, το 
10%. 

Αντίστοιχα, ακόµη και µετά τον νέο νόµο Ν.4412/2016 και παρά τις σαφείς 
προβλέψεις του, από τα αποτελέσµατα της Βάσης ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Οκτ '16-Οκτ '17, περίοδο ισχύος του 
Ν.4412/16, προκύπτει ότι «ενώ στην περίπτωση των δηµοπρατήσεων δηµοσίων 
έργων οι κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν και πάλι κατά µέσο όρο τις 20, µε το 
επιτευχθέν µέσο ποσοστό έκπτωσης να είναι 59%, οι προσφορές που κατατίθενται 
στους διαγωνισµούς ΧΥΤΑ και οι οποίοι δηµοπρατούνται και πάλι ως 
υπηρεσίες/προµήθειες δεν ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 2,7 ανά διαγωνισµό και το 
επιτευχθέν ποσοστό έκπτωσης κατά µέσο όρο δεν ξεπερνά το 9,4%». 

Στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι εκτιµούσε ότι η τακτική περιορισµού 
συµµετοχής στους διαγωνισµούς έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ θα εξέλιπε µετά τη θέσπιση 
τον Αύγουστο του 2016 του νέου Νόµου 4412 που αφορά όλες τις δηµόσιες 



www.euro2day.gr www.sate.gr 

συµβάσεις (έργα, υπηρεσίες, προµήθειες και µελέτες) αφού πλέον δεν θα υπήρχε 
δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να ξεφύγουν των ρητών προβλέψεων της 
νοµοθεσίας περί του τι σηµαίνει έργο, τι προµήθεια και τι υπηρεσία. 

«Η πραγµατικότητα ωστόσο ήρθε όχι µόνο για να διαψεύσει τις προσδοκίες του 
Συνδέσµου αλλά και να γιγαντώσει την αυθαιρεσία και παραβατικότητα των 
Αναθετουσών Αρχών, οι οποίες πλέον προχωρούν στη δηµοπράτηση έργων 
λειτουργίας ΧΥΤΑ ως υπηρεσίες, προδιαγράφοντας όρους και απαιτήσεις που εν τοις 
πράγµασι µπορούν να κατέχουν ΜΟΝΟ οι ήδη ελάχιστοι (µετρούµενοι στα δάκτυλα 
της µιας χειρός) ανάδοχοι των µέχρι σήµερα έργων ΧΥΤΑ, στενεύοντας ακόµη 
περισσότερο τον κύκλο των εν δυνάµει συµµετεχόντων στα εν λόγω έργα!». 

Ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι χαρακτηριστικά παραδείγµατα δηµοπρασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη είναι το έργο «Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών & Προµήθεια Compact 
Μονάδας Φυσικοχηµικής Επεξεργασίας και Υλικών Επέκτασης - Συµπλήρωσης της 
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων», προϋπολογισµού 19 εκατ. € µε προοπτική 
να προσεγγίσει τα 24 εκατ. € περίπου, και το έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας», προϋπολογισµού 
5,208 εκατ. €, όπου εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κάποιος προστρέχοντας στις 
διακηρύξεις των, τους προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον 
ανταγωνισµό, σχεδόν φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο. 

Στην επιστολή εκφράζεται έντονη αγανάκτηση και αγωνία ότι «η διασπάθιση του 
δηµοσίου χρήµατος θα γιγαντωθεί, εάν δεν ληφθούν σήµερα µέτρα αναχαίτισής της, 
αφού σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της επόµενης πενταετίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
τα ΧΥΤΑ και οι συναφείς δράσεις εκτιµάται ότι θα απορροφήσουν τουλάχιστον 1 δισ. € 
από τα συνολικά 5 δισ. € που αποµένουν ακόµη». 

Αίτηµα του ΣΑΤΕ είναι «η αναβολή/ακύρωση όλων των διαγωνισµών λειτουργίας 
ΧΥΤΑ και η επανεξέταση όλων των όρων των προκηρύξεων, τουλάχιστον όσων 
διακηρύχθηκαν µετά την ψήφιση του Ν.4412/16, καθώς και η δηµιουργία ειδικού 
τεύχους πρότυπης διακήρυξης για έργα τύπου ΧΥΤΑ, στην οποία θα γίνεται αποδεκτή 
η επίκληση ειδικής εµπειρίας (εφόσον κριθεί ότι απαιτείται) και η εµπειρία από τεχνικά 
έργα όπως χωµατουργικά έργα στην οδοποιία, στα φράγµατα και στις λιµνοδεξαµενές, 
σε έργα βιολογικών καθαρισµών κ.ο.κ, τα οποία τεχνικώς είναι κατά πολύ 
δυσκολότερα των ΧΥΤΑ, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισµός και στις εν λόγω 
δηµοπρασίες». 
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Τουλάχιστον 1 από τα 5 υπολειπόµενα δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ για έργα 
λειτουργίας ΧΥΤΑ  

Πέµπτη, 09 Νοέµβριος 2017 

Σοβαρές καταγγελίες σε επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πολιτικές ηγεσίες των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονοµίας και Υποδοµών, η οποία κοινοποιείται σε 
σχετιζόµενες Ανεξάρτητες Αρχές, και στην οποία ο Σύνδεσµος υποστηρίζει ότι 
τεχνηέντως οι Αναθέτουσες Αρχές περιόριζαν τον ανταγωνισµό κατά τις δηµοπρασίες 
έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ, εισάγοντας ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους κατά την 
συµµετοχή, οι οποίοι, ωστόσο, σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, δεν αιτιολογούνται σε καµία 
περίπτωση από τις τεχνικές και λοιπές ιδιαιτερότητες των έργων αυτών. 

Ειδικότερα  στην επιστολή αναφέρεται ότι "Οι τυπικές εργασίες που περιλαµβάνονται 
σε ένα έργο λειτουργίας ΧΥΤΑ εντάσσονται ξεκάθαρα στο πεδίο κατασκευής τεχνικού 
έργου αφού σε αυτές περιλαµβάνονται χωµατουργικές εργασίες διάστρωσης και 
συµπίεσης στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών), µεταφορές, διάστρωσης και συµπίεσης 
γαιωδών υλικών, ενδιάµεση τοποθέτηση σωληνώσεων στραγγιστηρίων και 
µεµβρανών στεγανότητας και τέλος επεξεργασίας των στραγγιδίων (υγρών 
αποβλήτων) από υφιστάµενη µικρή µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Παρά το γεγονός 
αυτό όµως, µέχρι και σήµερα τα εν θέµατι έργα δεν δηµοπρατούνται ως έργα αλλά ως 
υπηρεσίες / προµήθειες, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 , 7 και 8 
του άρθρου 2 του Ν.4412/2016". 

"∆ηλαδή", σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, "οι Αναθέτουσες Αρχές δηµοπρατούσαν ως 
Υπηρεσία / Προµήθεια τα εν λόγω έργα (ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
παραπέµπουν σε κατασκευή ενός καθαρά τεχνικού έργου) προκειµένου να έχουν την 
δυνατότητα να παρακάµψουν την πρότυπη διακήρυξη που υποχρεωτικώς ίσχυε κατά 
την δηµοπράτηση των έργων ήδη από τον Οκτώβριο του 2004 χωρίς την δυνατότητα 
αυθαίρετης και µη επαρκώς αιτιολογηµένης απόκλισης." 

Το αποτέλεσµα που αναδεικνύει η ανάλυση των στοιχείων της Βάσης ∆εδοµένων 
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Σεπ. 15-Σεπ. 16 είναι ότι 
"ενώ στην περίπτωση των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι κατατεθειµένες 
προσφορές ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 20 και επιτυγχάνεται κατά µέσο όρο µέσο 
ποσοστό έκπτωσης 61% οι προσφορές που κατατίθενται στους διαγωνισµούς 
λειτουργίας ΧΥΤΑ, οι οποίοι δηµοπρατούνται ως υπηρεσίες/προµήθειες, δεν ξεπερνούν 
κατά µέσο όρο τις 4,1 ανά διαγωνισµό και το επιτευχθέν ποσοστό έκπτωσης δεν 
ξεπερνά, κατά µέσο όρο, το 10%. 

Αντίστοιχα, ακόµη και µετά τον νέο νόµο Ν.4412/2016 και παρά τις σαφείς 
προβλέψεις του,  από τα αποτελέσµατα της Βάσης ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Οκτ. 16-Οκτ. 17, περίοδο ισχύος του 
Ν.4412/16, προκύπτει ότι "ενώ στην περίπτωση των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων 
οι κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν και πάλι κατά µέσο όρο τις 20 µε το 
επιτευχθέν µέσο ποσοστό έκπτωσης να είναι 59% οι προσφορές που κατατίθενται 
στους διαγωνισµούς ΧΥΤΑ και οι οποίοι δηµοπρατούνται και πάλι ως 
υπηρεσίες/προµήθειες, δεν ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 2,7 ανά διαγωνισµό και το 
επιτευχθέν ποσοστό έκπτωσης κατά µέσο όρο δεν ξεπερνά το 9,4%". 

Στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι εκτιµούσε ότι η τακτική περιορισµού 
συµµετοχής στους διαγωνισµούς έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ θα εξέλιπε µετά την 
θέσπιση τον Αύγουστο του 2016 του νέου Νόµου 4412 που αφορά όλες τις δηµόσιες 
συµβάσεις (έργα, υπηρεσίες, προµήθειες και µελέτες) αφού πλέον δεν θα υπήρχε 
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δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να ξεφύγουν των ρητών προβλέψεων της 
νοµοθεσίας περί του τί σηµαίνει έργο τί προµήθεια και τί υπηρεσία. 

"Η πραγµατικότητα ωστόσο ήρθε όχι µόνο για να διαψεύσει τις προσδοκίες του 
Συνδέσµου αλλά και να γιγαντώσει την αυθαιρεσία και παραβατικότητα των 
Αναθετουσών Αρχών, οι οποίες πλέον προχωρούν στην δηµοπράτηση έργων 
λειτουργίας ΧΥΤΑ ως υπηρεσίες, προδιαγράφοντας όρους και απαιτήσεις που εν τοις 
πράγµασι µπορούν να κατέχουν ΜΟΝΟ οι ήδη ελάχιστοι (µετρούµενοι στα δάκτυλα 
της µιας χειρός) ανάδοχοι των µέχρι σήµερα έργων ΧΥΤΑ, στενεύοντας ακόµη 
περισσότερο τον κύκλο των εν δυνάµει συµµετεχόντων στα εν λόγω έργα!! " 

Ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι χαρακτηριστικά παραδείγµατα δηµοπρασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη είναι το έργο "Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών & Προµήθεια Compact 
Μονάδας Φυσικοχηµικής Επεξεργασίας και Υλικών Επέκτασης-Συµπλήρωσης της 
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων", προϋπολογισµού 19 εκ.€  µε προοπτική να 
προσεγγίσει τα 24 εκ. € περίπου, και το έργο "Υπηρεσίες Υποστήριξης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας", προϋπολογισµού 5,208 εκ. €, 
όπου εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κάποιος προστρέχοντας στις διακηρύξεις των, τους 
προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον ανταγωνισµό, σχεδόν 
φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο. 

Στην επιστολή εκφράζεται έντονη αγανάκτηση και αγωνία ότι "η διασπάθιση του 
δηµοσίου χρήµατος, θα γιγαντωθεί εάν δεν ληφθούν σήµερα µέτρα αναχαίτισής της, 
αφού σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της επόµενης πενταετίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
τα ΧΥΤΑ και οι συναφείς δράσεις εκτιµάται ότι θα απορροφήσουν τουλάχιστον 1 δισ. € 
από τα συνολικά 5 δισ. € που αποµένουν ακόµη". 

Αίτηµα του ΣΑΤΕ είναι "η αναβολή/ακύρωση όλων των διαγωνισµών λειτουργίας ΧΥΤΑ 
και η επανεξέταση όλων των όρων των προκηρύξεων, τουλάχιστον όσων 
διακηρύχθηκαν µετά την ψήφιση του Ν.4412/16, καθώς και η δηµιουργία ειδικού 
τεύχους πρότυπης διακήρυξης για έργα τύπου ΧΥΤΑ, στην οποία θα γίνεται αποδεκτή 
η επίκληση ειδικής εµπειρίας (εφόσον κριθεί ότι απαιτείται) και η εµπειρία από τεχνικά 
έργα όπως χωµατουργικά έργα στην οδοποιία, στα φράγµατα και στις λιµνοδεξαµενές, 
σε έργα βιολογικών καθαρισµών κ.ο.κ, τα οποία τεχνικώς είναι κατά πολύ 
δυσκολότερα των ΧΥΤΑ, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισµός και στις εν λόγω 
δηµοπρασίες". 
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Καταγγελίες του ΣΑΤΕ για τους διαγωνισµούς έργων ΧΥΤΑ 
 

Σοβαρές καταγγελίες σε επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πολιτικές ηγεσίες των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονοµίας και Υποδοµών, η οποία κοινοποιείται σε 
σχετιζόµενες Ανεξάρτητες Αρχές, και στην οποία ο Σύνδεσµος υποστηρίζει ότι 
τεχνηέντως οι Αναθέτουσες Αρχές περιόριζαν τον ανταγωνισµό κατά τις δηµοπρασίες 
έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ, εισάγοντας ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους κατά την 
συµµετοχή, οι οποίοι, ωστόσο, σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, δεν αιτιολογούνται σε καµία 
περίπτωση από τις τεχνικές και λοιπές ιδιαιτερότητες των έργων αυτών.  

Ειδικότερα  στην επιστολή αναφέρεται ότι "Οι τυπικές εργασίες που περιλαµβάνονται 
σε ένα έργο λειτουργίας ΧΥΤΑ εντάσσονται ξεκάθαρα στο πεδίο κατασκευής τεχνικού 
έργου αφού σε αυτές περιλαµβάνονται χωµατουργικές εργασίες διάστρωσης και 
συµπίεσης στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών), µεταφορές, διάστρωσης και συµπίεσης 
γαιωδών υλικών, ενδιάµεση τοποθέτηση σωληνώσεων στραγγιστηρίων και 
µεµβρανών στεγανότητας και τέλος επεξεργασίας των στραγγιδίων (υγρών 
αποβλήτων) από υφιστάµενη µικρή µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Παρά το γεγονός 
αυτό όµως, µέχρι και σήµερα τα εν θέµατι έργα δεν δηµοπρατούνται ως έργα αλλά ως 
υπηρεσίες / προµήθειες, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 , 7 και 8 
του άρθρου 2 του Ν.4412/2016". 

«∆ηλαδή», σύµφωνα µε τον ΣΑΤΕ, «οι Αναθέτουσες Αρχές δηµοπρατούσαν ως 
Υπηρεσία / Προµήθεια τα εν λόγω έργα (ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
παραπέµπουν σε κατασκευή ενός καθαρά τεχνικού έργου) προκειµένου να έχουν την 
δυνατότητα να παρακάµψουν την πρότυπη διακήρυξη που υποχρεωτικώς ίσχυε κατά 
την δηµοπράτηση των έργων ήδη από τον Οκτώβριο του 2004 χωρίς την δυνατότητα 
αυθαίρετης και µη επαρκώς αιτιολογηµένης απόκλισης». Το αποτέλεσµα που 
αναδεικνύει η ανάλυση των στοιχείων της Βάσης ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Σεπ15 - Σεπ16 είναι ότι "ενώ στην περίπτωση 
των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν κατά 
µέσο όρο τις 20 και επιτυγχάνεται κατά µέσο όρο µέσο ποσοστό έκπτωσης 61% οι 
προσφορές που κατατίθενται στους διαγωνισµούς λειτουργίας ΧΥΤΑ, οι οποίοι 
δηµοπρατούνται ως υπηρεσίες/προµήθειες, δεν ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 4,1 ανά 
διαγωνισµό και το επιτευχθέν ποσοστό έκπτωσης δεν ξεπερνά, κατά µέσο όρο, το 
10%.  

Αντίστοιχα, ακόµη και µετά τον νέο νόµο Ν.4412/2016 και παρά τις σαφείς 
προβλέψεις του,  από τα αποτελέσµατα της Βάσης ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Οκτ16-Οκτ17, περίοδο ισχύος του Ν.4412/16, 
προκύπτει ότι "ενώ στην περίπτωση των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι 
κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν και πάλι κατά µέσο όρο τις 20 µε το επιτευχθέν 
µέσο ποσοστό έκπτωσης να είναι 59% οι προσφορές που κατατίθενται στους 
διαγωνισµούς ΧΥΤΑ και οι οποίοι δηµοπρατούνται και πάλι ως υπηρεσίες/προµήθειες, 
δεν ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 2,7 ανά διαγωνισµό και το επιτευχθέν ποσοστό 
έκπτωσης κατά µέσο όρο δεν ξεπερνά το 9,4%" 

Στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι εκτιµούσε ότι η τακτική περιορισµού 
συµµετοχής στους διαγωνισµούς έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ θα εξέλιπε µετά την 
θέσπιση τον Αύγουστο του 2016 του νέου Νόµου 4412 που αφορά όλες τις δηµόσιες 
συµβάσεις (έργα, υπηρεσίες, προµήθειες και µελέτες) αφού πλέον δεν θα υπήρχε 
δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να ξεφύγουν των ρητών προβλέψεων της 
νοµοθεσίας περί του τί σηµαίνει έργο τί προµήθεια και τί υπηρεσία. 
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"Η πραγµατικότητα ωστόσο ήρθε όχι µόνο για να διαψεύσει τις προσδοκίες του 
Συνδέσµου αλλά και να γιγαντώσει την αυθαιρεσία και παραβατικότητα των 
Αναθετουσών Αρχών, οι οποίες πλέον προχωρούν στην δηµοπράτηση έργων 
λειτουργίας ΧΥΤΑ ως υπηρεσίες, προδιαγράφοντας όρους και απαιτήσεις που εν τοις 
πράγµασι µπορούν να κατέχουν ΜΟΝΟ οι ήδη ελάχιστοι (µετρούµενοι στα δάκτυλα 
της µιας χειρός) ανάδοχοι των µέχρι σήµερα έργων ΧΥΤΑ, στενεύοντας ακόµη 
περισσότερο τον κύκλο των εν δυνάµει συµµετεχόντων στα εν λόγω έργα!! " 

Ο ΣΑΤΕ σηµειώνει ότι χαρακτηριστικά παραδείγµατα δηµοπρασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη είναι το έργο "Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών & Προµήθεια Compact 
Μονάδας Φυσικοχηµικής Επεξεργασίας και Υλικών Επέκτασης  - Συµπλήρωσης της 
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων", προϋπολογισµού 19 εκ. µε προοπτική να 
προσεγγίσει τα 24 εκ. περίπου, και το έργο "Υπηρεσίες Υποστήριξης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας", προϋπολογισµού 5,208 εκ. €, 
όπου εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κάποιος προστρέχοντας στις διακηρύξεις των, τους 
προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον ανταγωνισµό, σχεδόν 
φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο.  

Στην επιστολή εκφράζεται έντονη αγανάκτηση και αγωνία ότι "η διασπάθιση του 
δηµοσίου χρήµατος, θα γιγαντωθεί εάν δεν ληφθούν σήµερα µέτρα αναχαίτισής της, 
αφού σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της επόµενης πενταετίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
τα ΧΥΤΑ και οι συναφείς δράσεις εκτιµάται ότι θα απορροφήσουν τουλάχιστον 1 δισ.  
από τα συνολικά 5 δισ. που αποµένουν ακόµη". 

Αίτηµα του ΣΑΤΕ είναι "η αναβολή / ακύρωση όλων των διαγωνισµών λειτουργίας 
ΧΥΤΑ και η επανεξέταση όλων των όρων των προκηρύξεων, τουλάχιστον όσων 
διακηρύχθηκαν µετά την ψήφιση του Ν.4412/16, καθώς και η δηµιουργία ειδικού 
τεύχους πρότυπης διακήρυξης για έργα τύπου ΧΥΤΑ, στην οποία θα γίνεται αποδεκτή 
η επίκληση ειδικής εµπειρίας (εφόσον κριθεί ότι απαιτείται) και η εµπειρία από τεχνικά 
έργα όπως χωµατουργικά έργα στην οδοποιία, στα φράγµατα και στις λιµνοδεξαµενές, 
σε έργα βιολογικών καθαρισµών κ.ο.κ, τα οποία τεχνικώς είναι κατά πολύ 
δυσκολότερα των ΧΥΤΑ, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισµός και στις εν λόγω 
δηµοπρασίες".  
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Οι καταγγελίες του ΣΑΤΕ για άκρως περιοριστικούς 
όρους για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων λει-
τουργίας ΧΥΤΑ αναφέρονται σε δελτίο Τύπου του Συν-
δέσμου, όπου αναλυτικά σημειώνεται:   - Καμία αλλαγή 
δεν επήλθε παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε ο 
Ν.4412/2016 - Οι Αναθέτουσες Αρχές συνεχίζουν να 
αναθέτουν έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ με μέσο όρο έκπτω-
σης 9,4% την ίδια ώρα που τα υπόλοιπα δημόσια έργα 
ανατίθενται με μέσο όρο έκπτωσης 59% - Τουλάχιστον 
1 δισ. € από τα συνολικά 5 δισ. € που απομένουν για 
την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2014-2020 εκτιμάται ότι 
προορίζονται για έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ και συναφείς 
εργασίες. -  Ο ΣΑΤΕ ζητά την αναβολή / ακύρωση όλων 
των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ και την επανεξέ-
ταση όλων των όρων των προκηρύξεων τουλάχιστον 
όσων διακηρύχθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4412/16. 
Αναλυτικά το κείμενο του δελτίου Τύπου του ΣΑΤΕ έχει 
ως ακολούθως: 
Σοβαρές καταγγελίες σε επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πο-
λιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονο-
μίας και Υποδομών, η οποία κοινοποιείται σε σχετιζό-
μενες Ανεξάρτητες Αρχές, και στην οποία ο Σύνδεσμος 
υποστηρίζει ότι τεχνηέντως οι Αναθέτουσες Αρχές πε-
ριόριζαν τον ανταγωνισμό κατά τις δημοπρασίες έργων 
λειτουργίας ΧΥΤΑ, εισάγοντας ιδιαίτερα περιοριστικούς 
όρους κατά την συμμετοχή, οι οποίοι, ωστόσο, σύμφω-
να με τον ΣΑΤΕ, δεν αιτιολογούνται σε καμία περίπτωση 
από τις τεχνικές και λοιπές ιδιαιτερότητες των έργων 
αυτών. 
Ειδικότερα  στην επιστολή αναφέρεται ότι «Οι τυπικές 
εργασίες που περιλαμβάνονται σε ένα έργο λειτουργί-
ας ΧΥΤΑ εντάσσονται ξεκάθαρα στο πεδίο κατασκευής 
τεχνικού έργου αφού σε αυτές περιλαμβάνονται χωμα-
τουργικές εργασίες διάστρωσης και συμπίεσης στερεών 
αποβλήτων (σκουπιδιών), μεταφορές, διάστρωσης και 
συμπίεσης γαιωδών υλικών, ενδιάμεση τοποθέτηση 
σωληνώσεων στραγγιστηρίων και μεμβρανών στε-
γανότητας και τέλος επεξεργασίας των στραγγιδίων 
(υγρών αποβλήτων) από υφιστάμενη μικρή μονάδα 
βιολογικού καθαρισμού. Παρά το γεγονός αυτό όμως, 
μέχρι και σήμερα τα εν θέματι έργα δεν δημοπρατού-
νται ως έργα αλλά ως υπηρεσίες / προμήθειες, κατά 
παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 , 7 και 
8 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016».
«Δηλαδή», σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, «οι Αναθέτουσες 

Αρχές δημοπρατούσαν ως Υπηρεσία / Προμήθεια τα εν 
λόγω έργα (ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
παραπέμπουν σε κατασκευή ενός καθαρά τεχνικού έρ-
γου) προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρα-
κάμψουν την πρότυπη διακήρυξη που υποχρεωτικώς 
ίσχυε κατά την δημοπράτηση των έργων ήδη από τον 
Οκτώβριο του 2004 χωρίς την δυνατότητα αυθαίρετης 
και μη επαρκώς αιτιολογημένης απόκλισης.» Το αποτέ-
λεσμα που αναδεικνύει η ανάλυση των στοιχείων της 
Βάσης Δεδομένων Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του 
ΣΑΤΕ για την περίοδο Σεπ15-Σεπ16 είναι ότι «ενώ στην 
περίπτωση των δημοπρατήσεων δημοσίων έργων οι 
κατατεθειμένες προσφορές ξεπερνούν κατά μέσο όρο 
τις 20 και επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 61% οι προσφορές που κατατίθενται στους 
διαγωνισμούς λειτουργίας ΧΥΤΑ, οι οποίοι δημοπρα-
τούνται ως υπηρεσίες/προμήθειες, δεν ξεπερνούν κατά 
μέσο όρο τις 4,1 ανά διαγωνισμό και το επιτευχθέν πο-
σοστό έκπτωσης δεν ξεπερνά, κατά μέσο όρο, το 10%. 
Αντίστοιχα, ακόμη και μετά τον νέο νόμο Ν.4412/2016 
και παρά τις σαφείς προβλέψεις του,  από τα αποτελέ-
σματα της Βάσης Δεδομένων Αποτελεσμάτων Διαγωνι-
σμών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Οκτ16-Οκτ17, περίοδο 
ισχύος του Ν.4412/16, προκύπτει ότι «ενώ στην περί-
πτωση των δημοπρατήσεων δημοσίων έργων οι κα-
τατεθειμένες προσφορές ξεπερνούν και πάλι κατά μέσο 
όρο τις 20 με το επιτευχθέν μέσο ποσοστό έκπτωσης να 
είναι 59% οι προσφορές που κατατίθενται στους δια-
γωνισμούς ΧΥΤΑ και οι οποίοι δημοπρατούνται και πάλι 
ως υπηρεσίες/προμήθειες, δεν ξεπερνούν κατά μέσο 
όρο τις 2,7 ανά διαγωνισμό και το επιτευχθέν ποσοστό 
έκπτωσης κατά μέσο όρο δεν ξεπερνά το 9,4%».
Στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ σημειώνει ότι εκτιμούσε ότι η 
τακτική περιορισμού συμμετοχής στους διαγωνισμούς 
έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ θα εξέλιπε μετά την θέσπιση 
τον Αύγουστο του 2016 του νέου Νόμου 4412 που 
αφορά όλες τις δημόσιες συμβάσεις (έργα, υπηρεσίες, 
προμήθειες και μελέτες) αφού πλέον δεν θα υπήρχε 
δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να ξεφύγουν των 
ρητών προβλέψεων της νομοθεσίας περί του τί σημαί-
νει έργο τί προμήθεια και τί υπηρεσία.
«Η πραγματικότητα ωστόσο ήρθε όχι μόνο για να δι-
αψεύσει τις προσδοκίες του Συνδέσμου αλλά και να 
γιγαντώσει την αυθαιρεσία και παραβατικότητα των 
Αναθετουσών Αρχών, οι οποίες πλέον προχωρούν 

στην δημοπράτηση έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ ως υπη-
ρεσίες, προδιαγράφοντας όρους και απαιτήσεις που 
εν τοις πράγμασι μπορούν να κατέχουν ΜΟΝΟ οι ήδη 
ελάχιστοι (μετρούμενοι στα δάκτυλα της μιας χειρός) 
ανάδοχοι των μέχρι σήμερα έργων ΧΥΤΑ, στενεύοντας 
ακόμη περισσότερο τον κύκλο των εν δυνάμει συμμετε-
χόντων στα εν λόγω έργα!! «
Ο ΣΑΤΕ σημειώνει ότι χαρακτηριστικά παραδείγμα-
τα δημοπρασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι το 
έργο «Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών & Προμήθεια 
Compact Μονάδας Φυσικοχημικής Επεξεργασίας και 
Υλικών Επέκτασης  - Συμπλήρωσης της Μονάδας Επε-
ξεργασίας Στραγγισμάτων», προϋπολογισμού 19 εκ.€  
με προοπτική να προσεγγίσει τα 24 εκ. € περίπου, και το 
έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαχείρισης Απορριμμά-
των στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολο-
γισμού 5,208 εκ. €, όπου εύκολα μπορεί να αντιληφθεί 
κάποιος προστρέχοντας στις διακηρύξεις των, τους 
προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον 
ανταγωνισμό, σχεδόν φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο. 
Στην επιστολή εκφράζεται έντονη αγανάκτηση και 
αγωνία ότι «η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, θα 
γιγαντωθεί εάν δεν ληφθούν σήμερα μέτρα αναχαίτι-
σής της, αφού σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 
επόμενης πενταετίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) τα ΧΥΤΑ και 
οι συναφείς δράσεις εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν 
τουλάχιστον 1 δισ. € από τα συνολικά 5 δισ. € που απο-
μένουν ακόμη».
Αίτημα του ΣΑΤΕ είναι «η αναβολή / ακύρωση όλων 
των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ και η επανεξέταση 
όλων των όρων των προκηρύξεων, τουλάχιστον όσων 
διακηρύχθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4412/16, κα-
θώς και η δημιουργία ειδικού τεύχους πρότυπης δια-
κήρυξης για έργα τύπου ΧΥΤΑ, στην οποία θα γίνεται 
αποδεκτή η επίκληση ειδικής εμπειρίας (εφόσον κριθεί 
ότι απαιτείται) και η εμπειρία από τεχνικά έργα όπως 
χωματουργικά έργα στην οδοποιία, στα φράγματα και 
στις λιμνοδεξαμενές, σε έργα βιολογικών καθαρισμών 
κ.ο.κ, τα οποία τεχνικώς είναι κατά πολύ δυσκολότερα 
των ΧΥΤΑ, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και στις εν 
λόγω δημοπρασίες». 

ΣΑΤΕ: «ΚΑΤΑγγΕΛΙΕΣ  γΙΑ ΑΚΡΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
γΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΣΕ δΙΑγΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡγΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ χΥΤΑ»








