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Προσέλευση – Εγγραφές
Εναρκτήριες οµιλίες
Αθ. Μπούµης, Ζ.Αθουσάκης Κ. Καλέργης, Ι. Κοτζαµπασάκης, Μ.
Κωνσταντάκος
Έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Χρ. Σπίρτζη
Χαιρετισµός από το Πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, κ. Ντ. Κουβαρά
Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ, κ. Γ. Βλάχο
Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ, κ. Α. Λουκάτο
Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του ΣΜΕ, κ. Κ. Αλεξόπουλο
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
"Ανάπτυξη νέου Συστήµατος Αναλύσεων τιµών για τον
Προϋπολογισµό και την Αναθεώρηση Τιµών ∆ηµοσίων Έργων και
Σύσταση Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής
Τεχνικών Έργων"
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ
∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2012
(Ώρα Έναρξης 09:30΄)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕΕ: ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΤΕ: Γ. ΒΛΑΧΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΕΑΤ: ΝΤ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε: ΕΥΣΤ. ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: ΑΘ. ΜΠΟΥΜΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Εκ µέρους του Τεχνικού Επιµελητηρίου και των εργοληπτικών οργανώσεων που
συνδιοργανώνουν τη σηµερινή Ηµερίδα, το θέµα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Παρευρίσκονται
και θα συµµετέχουν και µε εισηγήσεις εκπρόσωποι και µελετητών πέραν των εργοληπτικών
ενώσεων και του Τεχνικού Επιµελητηρίου και οι µελετητές και η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και το Υπουργείο
ΥπΥΜΕ∆Ι και το ΙΟΚ και επίσης θα συµµετέχουν και στο στρογγυλό τραπέζι στελέχη από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και από τον ΕΛΟΤ.
Άρα όλο το φάσµα, πετύχαµε τον στόχο µας από αυτή την άποψη, δηλαδή η προσπάθεια
ήταν να συµµετέχουν όλοι οι συντελεστές παραγωγής των δηµοσίων έργων και ιδιαίτερα σ' αυτό
το ευαίσθητο θέµα των αναλυτικών τιµολογίων, που είναι σε άµεση συνάρτηση µε τους
προϋπολογισµούς και κατά συνέπεια µε ό,τι συνεπάγεται τις διαδικασίες ανάδειξης του µειοδότη
στα έργα και επέκεινα.
Θα έχουµε την ευκαιρία σιγά-σιγά, θα έρθουν και οι άλλοι συνάδελφοι, γιατί λείπουν
κάποιοι και εκπρόσωποι φορέων για τον χαιρετισµό και για την εισήγηση, µπορούµε όµως να
ξεκινήσουµε και αµέσως να δώσουµε τον λόγο για τον πρώτο χαιρετισµό στον κ. Βλάχο, γιατί ο
κ. Κουβαράς δεν µπορεί να έρθει, υπάρχει κώλυµα, και ο Χρήστος ο Σπίρτζης που είναι πρώτος
θα έρθει σε λίγο.
Κος ΒΛΑΧΟΣ:
Καληµέρα σε όλους. Καταλάβατε, σαν αναπληρωµατικός ανεβαίνω, των κυρίων Προέδρων που
προανέφερε. Επί της ουσίας έχω να πω ότι εδώ και 7 χρόνια κάνουµε µια προσπάθεια σαν
Σύνδεσµος, σαν ΣΑΤΕ, να υιοθετηθεί κάποτε στη χώρα µας ένα σύστηµα τιµολόγησης,
ανάλυσης τιµών των εργασιών των δηµοσίων έργων, προδιαγραφών και αναθεώρησης, συµβατό
µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα. ∆εν θα πω τη λέξη αντιγραφή γιατί είναι κακή, αλλά εν πάση
περιπτώσει να λύσουµε προβλήµατα που έχουν λυθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο και τα οποία
στην Ελλάδα δυστυχώς, κυρίως µε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και των συνδικαλιστικών
ηγεσιών, παραµένουν άλυτα.
Έχουµε το φαινόµενο να έχουµε εργασίες µε υψηλές τιµολογήσεις, εργασίες µε πολύ
χαµηλές τιµολογήσεις, τιµές οι οποίες µερικές φορές δεν επιτρέπουν να µπουν τα προϊόντα που
έχουν τις σωστές προδιαγραφές και σε µερικές περιπτώσεις όλα αυτά να ανατρέπουν και το
αντικείµενο της σύµβασης και να δηµιουργείται η εικόνα η οποία πολλές φορές είναι
ατεκµηρίωτη, µερικές όµως είναι και πραγµατική, ότι τα έργα στην Ελλάδα κοστίζουν πάρα
πολύ, ότι ένας δρόµος στην Ελλάδα κοστίζει δύο ή τρεις φορές παραπάνω απ' ό,τι στην Ισπανία.
Όλα αυτά στηρίζονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος τιµολόγησης και
προδιαγραφών των έργων. Αυτή την προσπάθεια συνεχίζουµε. Έχει µπει σε καλό δρόµο.
Συµµετέχουν σχεδόν όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις, το Τεχνικό Επιµελητήριο µας στηρίζει,
θεωρούµε ότι θα αξιοποιηθεί και η εµπειρία και η ύπαρξη του ΙΟΚ το οποίο κρατιέται από τις
ηγεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε, περίπου 6 χρόνια στην κατάψυξη, 7, και
εν πάση περιπτώσει δεν έχει αφεθεί να εκπληρώσει τον πραγµατικό του ρόλο, τον ρόλο για τον
οποίον συστάθηκε και λειτουργεί.
Ευχαριστώ πολύ και εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Στη συνέχεια χαιρετισµό θα απευθύνει ο κύριος Λουκάτος, Πρόεδρος ΣΕΓΜ.
Κος ΛΟΥΚΑΤΟΣ:
Καληµέρα και από µένα. Από την σκοπιά του µελετητικού κόσµου, του Συνδέσµου Μελετητικών
Εταιρειών – Γραφείων Μελετών, η συνάντηση εργασίας η σηµερινή, η δουλειά που έχει
προηγηθεί, αλλά και η δουλειά που θα ακολουθήσει, θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντικές και
µάλιστα σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο.
Είναι γνωστά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η οικονοµία µας και νοµίζω ότι έχει
αρχίσει να γίνεται περισσότερο από κοινός τόπος ότι στην προσπάθεια ανόρθωσης της
οικονοµίας ο τοµέας των έργων µπορεί να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο.
∆εν το λέµε εµείς, το λένε άνθρωποι πολύ πιο έγκυροι από τις οργανώσεις που
εκπροσωπούνται σήµερα εδώ, το λέει ο οικονοµικός σύµβουλος του Πρωθυπουργού, ο κ.
Χαρδούβελης, το λέει ο κ. Στουρνάρας από το ΙΟΒΕ.
Ο τοµέας των έργων έχει διαδραµατίσει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στο παρελθόν στην
Ελλάδα, όµως οφείλουµε να οµολογήσουµε όλοι οι εµπλεκόµενοι ότι στο µυαλό του µέσου
πολίτη είναι συνδεδεµένος και µε πάρα πολλά προβλήµατα.
Ανέφερε και ο κ. Βλάχος κάποια από αυτά και µάλιστα µέσα στην κρίση πάρα πολύ
µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας θεωρεί όλους όσους εµπλεκόµαστε στην παραγωγή των έργων
ως κοµµάτι της κρίσης. Οι λέξεις διαπλοκή, διαφθορά, κακοτεχνίες, αστοχίες, υπερτιµολογήσεις,
όλες αυτές, είναι στην ηµερήσια διάταξη και σκοτεινιάζουν την εικόνα, την εικόνα δηλαδή της
δυνατότητας που έχει η βιοµηχανία αυτή, κατά τον Αγγλοσαξονικό όρο του Industry, να
συµβάλλει ακόµα περισσότερο σε µία νέα αναπτυξιακή προσπάθεια για τη χώρα.
Εποµένως πρωτοβουλίες που συντελούν στον εξορθολογισµό της παραγωγής και της
διαχείρισης των έργων, όπως είναι η προσπάθεια για ανάλυση τιµών και για δηµιουργία
παρατηρητηρίου τιµών, µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορούν να έχουν.
Από τη σκοπιά των µελετητών, χωρίς να θέλουµε να χαθεί η ευθύνη και ο ρόλος του
µελετητή στον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, άρα και στην κοστολόγηση του έργου, για άλλη
µία φορά λέµε ότι την προσπάθεια αυτή τη βλέπουµε θετικά και µε χαρά συµµετέχουµε και στη
σηµερινή εκδήλωση αλλά και στις προσπάθειες που θ' ακολουθήσουν.
Νοµίζω ότι όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις µαζί µε τον επιστηµονικό και τον τεχνικό
κόσµο που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των έργων πρέπει µε ένα αίσθηµα κοινωνικής
ευθύνης να σταθούµε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να συµβάλουµε όλοι ώστε να περάσουµε σε
µία νέα σφαίρα, σε µία νέα περίοδο για την παραγωγή των έργων.
Από τη σκοπιά µας, από τη σκοπιά των µελετητών αναγνωρίζουµε ότι ο ρόλος µας, όπως
γίνεται στην Ευρώπη και διεθνώς, πρέπει να είναι πιο ολιστικός και πιο υπεύθυνος.
Με αυτή τη βάση, µε αυτή την προσέγγιση πιστεύω ότι µπορούµε να βρούµε κοινή
γλώσσα, κοινή αντίληψη µε όλους τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους, έτσι ώστε τελικά να
µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις της νέας εποχής, απαιτήσεις που ζητούν µία
ολοένα µεγαλύτερη ευθύνη του ιδιωτικού τοµέα στην παραγωγή της ανάπτυξης.
Ευχαριστώ.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Επόµενος για να χαιρετίσει είναι ο Πρόεδρος του ΣΜΕ ο κ. Αλεξόπουλος. ∆εν έχει έρθει, άρα
προχωράµε κατ' ευθείαν στις εισηγήσεις. Πρώτος θα µιλήσει ο κ. Βράιλας, Αντιπρόεδρος ΣΑΤΕ
εκ µέρους και της ΣΤΕΑΤ, "Το σύντοµο ιστορικό απόφασης των εργοληπτικών οργανώσεων –
Αναγκαιότητα δράσης".
Κος ΒΡΑΪΛΑΣ:
Καληµέρα σας. Σας καλωσορίζω κι εγώ στην Ηµερίδα µας, στην συνδιοργάνωση µαζί µε το
Τεχνικό Επιµελητήριο και των εργοληπτικών οργανώσεων.
Εγώ θα κάνω ένα σύντοµο ιστορικό προετοιµάζοντας το έδαφος για την πιο
ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτών που έχουν γίνει. Απλώς λίγο για να θυµίσουµε πώς φθάσαµε
µέχρι εδώ, θα µιλήσουµε για µια δεκαετία που χάθηκε και ελπίζω να µη χαθεί ούτε ένας χρόνος
ακόµα, ούτε ένας µήνας.
Μιλάµε για τη δεκαετία 2002 – 2012. Πώς ξεκίνησαν τα πράγµατα: Το 2002 τον
Αύγουστο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιήθηκε το πρόγραµµα δράσης του τέως
ΥΠΕΧΩ∆Ε για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, το περίφηµο
Action Plan.
Τον Οκτώβριο του 2002 συγκροτήθηκε η οµάδα διοίκησης έργου για τον συντονισµό και
τη διοίκηση της υλοποίησης του προγράµµατος, για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος
παραγωγής δηµοσίων έργων της χώρας. Ήταν απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, δόθηκε η
χρηµατοδότηση και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια.
Ανάµεσα σε αυτά τα οποία ζητήθηκαν τότε ήταν η σύνταξη πρότυπων εθνικών
προδιαγραφών, οι οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, µέχρι και σήµερα δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.
Αναµένεται εντός των εποµένων ηµερών, µηνών. Να σας διαβάσω µερικά αποσπάσµατα από τον
Αύγουστο του 2002, από το επίσηµο κείµενο του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε που υποβλήθηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ποιες ήταν οι δράσεις του προγράµµατος εκσυγχρονισµού τότε, του συστήµατος
παραγωγής. Το πρώτο κεφάλαιο ήταν "Τεχνικές προδιαγραφές". Τί έλεγε αυτό: Η ύπαρξη
πλήρων και εκσυγχρονισµένων προτύπων τεχνικών προδιαγραφών ( ΠΤΠ) για όλους τους τοµείς
των δηµοσίων έργων αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική λειτουργία του
συστήµατος παραγωγής τους σε όλο τον κύκλο µελέτη, παραγωγή, λειτουργία, συντήρηση.
Οι διαθέσιµες σήµερα, και µιλάµε για το 2002, τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζουν
σηµαντικά µειονεκτήµατα. ∆εν καλύπτουν το σύνολο των τεχνικών αντικειµένων των δηµοσίων
έργων, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει πολλαπλότητα τεχνικών προδιαγραφών για το ίδιο επί
µέρους τεχνικό αντικείµενο, µε αποτέλεσµα δηµιουργία σύγχυσης από τη χρησιµοποίηση
διαφορετικών προδιαγραφών από διάφορους φορείς υλοποίησης έργων.
Οι προδιαγραφές δεν είναι σύγχρονες, δεν αναφέρονται στις µεθόδους και µέσα
παραγωγής των τεχνικών έργων που χρησιµοποιούνται σήµερα – το 2002.
∆εν συνδέονται µονοσήµαντα µε τα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου και τις αναλύσεις
τιµών. Και τέλος, δεν είναι εναρµονισµένες µε τα ισχύοντα, υποχρεωτικά όµως, για τις
συµβάσεις δηµοσίων έργων, Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Όλες αυτές οι διαπιστώσεις ισχύουν και σήµερα.
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Το δεύτερο που έλεγαν τα αποσπάσµατα από το επίσηµο κείµενο είναι σχετικά µε το
σύστηµα προσδιορισµού κόστους.
Τί έλεγε αυτό: Η εκτίµηση του κόστους των δηµοσίων έργων είναι από τα βασικότερα
στοιχεία ενός προγράµµατος έργων. Παράλληλα, η τιµολόγηση ενός έργου αποτελεί ένα από τα
βασικότερα στοιχεία των τευχών δηµοπράτησης.
Συνεπώς η ύπαρξη ενός ενιαίου και συγχρόνου συστήµατος εκτίµησης του συνολικού
κόστους τιµολόγησης των επί µέρους εργασιών και στατιστικής παρακολούθησης του κόστους
των δηµοσίων έργων αποτελεί κύριο στοιχείο του πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων.
Για την ανάπτυξη του συστήµατος είναι απαραίτητα και προβλέπεται να υλοποιηθούν –
τότε, το 2002 – τα ακόλουθα:
Κανονισµός για τη σύνταξη του συστήµατος κοστολόγησης. Κατάλογος και στοιχεία
λειτουργίας µηχανηµάτων τεχνικών έργων. Κατάλογος ειδικοτήτων και στοιχεία εργασίας
προσωπικού υλοποίησης τεχνικών έργων και συγκέντρωση δεδοµένων τυπικών αποδόσεων
µηχανηµάτων και προσωπικού τεχνικών έργων.
Καµία προϋπόθεση από όλες αυτές δεν ολοκληρώθηκε. Το αίτηµα παραµένει µέχρι και
σήµερα.
Φθάνουµε από το 2002, επόµενο σηµαντικό βήµα είναι το 2004. Έχουµε τον περίφηµο
νόµο 3263 του Υπουργού κ. Σουφλιά περί µειοδοτικού συστήµατος ανάθεσης των δηµοσίων
έργων και άλλες διατάξεις.
Εκεί στο άρθρο 8 καθιερώνουν τα περίφηµα ενιαία τιµολόγια. Λίγο µετά, τον Οκτώβριο
του 2004, εγκρίνονται τα πρώτα ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων για
οδοποιΐα, υδραυλικά, λιµενικά και πράσινα.
Επίσης να πούµε ότι τον Οκτώβριο εγκρίθηκαν πρότυπα ΤΕΧΝΙ-ΤΣΥ, Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, τα οποία ισχύουν µέχρι σήµερα χωρίς ποτέ να έχουν εναρµονιστεί ούτε µε τα
ΝΕΤ, ούτε µε τις ΠΕΤΕΠ ούτε µε τις ΕΤΕΠ.
Τί έχουµε όλα αυτά τα χρόνια από το 2004 και µετά; ∆ιάφορες Επιτροπές της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων. Βελτιώνουµε, αναπροσαρµόζουµε, τροποποιούµε τα ΝΕΤ,
αυθαίρετα.
Τότε ο κ. Σουφλιάς είχε εξηγήσει ότι τα τιµολόγια αυτά τα ΝΕΤ είναι απολύτως
σύγχρονα στην κοστολόγηση των έργων, έχουν λάβει υπόψη τους τις χρήσεις σύγχρονων
µηχανηµάτων και υλικών και σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές, καλύπτουν τοµείς στους οποίους
δεν υπάρχουν Ελληνικές προδιαγραφές και βελτιώνουν τις Ελληνικές προδιαγραφές όπου είναι
απηρχαιωµένες.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό τους, είπε, είναι ότι περιορίζουν στο ελάχιστο τις διαφωνίες
µεταξύ αναδόχου και κυρίου του έργου αξιοποιώντας την εµπειρία των υπηρεσιών από
παρόµοιες καταστάσεις που είχαν προκύψει στα έργα κατά την τελευταία δεκαπενταετία.
Νοµίζω ότι όλοι ξέρουµε αν αυτό επιβεβαιώθηκε.
Σηµασία έχει ότι µέχρι σήµερα παραµένουν σε ισχύ όµως οι παλιές αναλύσεις τιµών µόνο
για την αναθεώρηση των συµβατικών τιµών, γιατί τα ΝΕΤ παραµένουν σε ισχύ.
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Εδώ πάλι να πούµε ότι ακόµα αναµένεται η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για τις
ΕΤΕΠ, αλλά και τα νέα ΝΕΤ του 2012, για τα οποία θα σας µιλήσουν άλλοι οµιλητές λίγο
αργότερα.
Τί κάνανε οι εργοληπτικές οργανώσεις σ' αυτό το διάστηµα: Αµέσως µετά την ψήφιση
του νόµου Σουφλιά ο ΣΑΤΕ οργάνωσε Ηµερίδα τον Ιούνιο του 2005, αποστολή, να δει τί γίνεται,
ποιο είναι το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σ' αυτόν τον τοµέα. Οργάνωσε αποστολή στην Αυστρία, στη
Βιέννη και στη Γερµανία, στη ∆ρέσδη, για να γίνει επισκόπηση των εφαρµοζοµένων
συστηµάτων τυποποιηµένων άρθρων και αναλυτικών τιµολογίων.
Έγινε ένα πιλοτικό έργο στη ∆ρέσδη µε χρηµατοδότηση του ΣΑΤΕ για να διερευνηθεί η
δυνατότητα µεταφοράς και αυτόµατης µεταγλώττισης στα Ελληνικά του Γερµανικού
συστήµατος τυποποιηµένων άρθρων τιµολογίων.
Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2006 έγινε από τον ΣΑΤΕ µία Ηµερίδα µε χρηµατοδότηση
του ΣΑΤΕ και του ΤΕΕ µε θέµα: Πρακτικές τιµολόγησης και κοστολόγησης τεχνικών έργων.
Συστήθηκε µία οµάδα εργασίας από το ΤΕΕ, οµάδα εργασίας τιµολόγησης και
κοστολόγησης τεχνικών έργων, γράφτηκε ένα µνηµόνιο συναντίληψης µεταξύ των κλαδικών
φορέων που συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας του ΤΕΕ, του ΣΑΤΕ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε,
ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΙΟΚ, ΕΛΟΤ.
∆υστυχώς η προσπάθεια έπεσε στο κενό.
Οι εργοληπτικές οργανώσεις συνεχίσανε να πιέζουν για την κατάργηση των τιµολογίων
Σουφλιά, όπως λεγόντουσαν.
Το 2008 συστήνεται η περίφηµη Επιτροπή Αγγέλη για να βρεθεί ένας τρόπος να
επικαιροποιείται και να υπολογίζεται η αναθεώρηση στα τιµολόγια τα ΝΕΤ.
Οι εργοληπτικές οργανώσεις στη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Αγγέλη έστειλαν
κοινή επιστολή, όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις, αυτό έχει σηµασία, γιατί ξέρετε ότι δυστυχώς
υπάρχει διάσπαση στον κλάδο, αλλά σε ορισµένα σηµεία νοµίζω ότι όλοι µπορούµε να
συµφωνήσουµε, σχετικά µε τις θέσεις των εργοληπτικών οργανώσεων για την επικαιροποίηση.
Εκεί ζητούσαµε τον εκσυγχρονισµό των αναλύσεων των τιµών που χρησιµοποιούνται για
το υπολογισµό της αναθεώρησης, ώστε να αποτυπώνουν τον σηµερινό βαθµό εκµηχάνισης των
έργων και την πραγµατική συµµετοχή της εργατικής δαπάνης στο κόστος των έργων.
Αυτό είναι επίκαιρο σήµερα, διότι όπως ξέρετε η εργατική δαπάνη µε βάση τις παλιές
αναλύσεις τιµών συµµετέχει δυσανάλογα στα άρθρα, µε αποτέλεσµα τώρα που µειώνεται η
εργατική δαπάνη, έχουµε ξαφνικά αναθεωρήσεις αρνητικές, πράγµα που είναι προφανές.
Τον Ιούλιο τελειώνει η Επιτροπή Αγγέλη τις εργασίες της, υιοθετείται η πρόταση των
οργανώσεων, µάλιστα γράφεται και στην απόφαση της Επιτροπής: Τα λοιπά µέλη της Επιτροπής
έκριναν οµοφώνως ως κατ' αρχήν θετική και προς τη σωστή κατεύθυνση την πρόταση των
εργοληπτικών οργανώσεων και αναµένουν την παρουσίαση των νέων εκσυγχρονισµένων
αναλύσεων τιµών, τις οποίες θα επεξεργαστούν οι οργανώσεις.
Ύστερα από αυτή την προτροπή οι 4 Σύνδεσµοι εργολάβων, ο ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΣΕ∆Ε
και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε ανέθεσαν το πιλοτικό έργο, που θα σας παρουσιάσουµε σήµερα τα
αποτελέσµατά του, που επικαλέστηκε νέο σύστηµα αναθεώρησης τιµών µε βάση σύγχρονες
αναλύσεις τιµών.
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Αυτή η εργασία κράτησε δύο χρόνια, από τον 10ο [µήνα] του 2009 µέχρι τον 10ο του
2011. Ανέθεσαν στο γραφείο του κ. Τουλιάτου και στην ACE Hellas για τη µηχανογράφηση του
συστήµατος, διότι όπως θα δείτε, είναι όλο διαδικτυακό, γρήγορο, εύκολο στην προσπέλαση και
µέσα από αυτή την εργασία, η οποία, όπως είπαµε, ολοκληρώθηκε ήδη και θα σας παρουσιαστεί,
ανεδείχθη η αναγκαιότητα παρατηρητηρίου τιµών για την αναβάθµιση του τρόπου διαπίστωσης
των βασικών τιµών των υλικών.
Κάτω από την πίεση των εργοληπτικών οργανώσεων ο κ. Ρέππας τον Αύγουστο του 2010
συνέστησε άλλη µία Επιτροπή στην οποία όµως αυτή τη φορά συµµετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι
που είχαν σχέση µε τους συντελεστές παραγωγής δηµοσίων έργων, δηλαδή ήταν εκπρόσωποι
των µελετητών, εκπρόσωποι όλων των ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου, εκπρόσωποι των
εργοληπτικών οργανώσεων, εκπρόσωπος του ΙΟΚ και εµπειρογνώµονες.
Ο τίτλος αυτής της Επιτροπής ήταν "∆ιαρκής παρακολούθηση και βελτίωση
τροποποίησης του συστήµατος τιµολόγησης και αναθεώρησης τιµών των εργασιών των
δηµοσίων έργων".
Είχε εντολή αυτή η Επιτροπή µέσα σε 4 µήνες να ετοιµάσει µία πρόταση-πλαίσιο. Αυτή
πράγµατι έγινε και οµόφωνα, βλέπετε εδώ τις υπογραφές, διαπιστώθηκε η ανάγκη
παρατηρητηρίου συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων.
Υπεβλήθη αυτή η πρόταση στην πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι τον ∆εκέµβριο του
2010, οµόφωνα.
∆εν µείναµε µε σταυρωµένα τα χέρια. Επειδή βλέπαµε ότι δεν προχωρούσε το πράγµα
αρκετά γρήγορα, οι εργοληπτικές οργανώσεις πάλι ανέλαβαν πρωτοβουλία και µε δικιά τους
χρηµατοδότηση ανέθεσαν στην Ernst & Young, διεθνή οίκο αναγνωρισµένο, να φτιάξει ένα
business plan, επιχειρησιακό σχέδιο ελληνιστί, ανάπτυξης ενός παρατηρητηρίου συντελεστών
παραγωγής τεχνικών έργων.
Αυτό έχει ολοκληρωθεί τώρα. Επιβεβαιώνει την εφικτότητα και τη βιωσιµότητα του
σχεδίου.
Κλείνοντας να πω δύο-τρία πράγµατα. Αποφασίσαµε οι εργοληπτικές οργανώσεις να
χρηµατοδοτήσουν τις δαπανηρές δράσεις που σήµερα παρουσιάζονται σε βάρος των εισφορών
των µελών µας, θεωρώντας ότι η πρόταση η οµόφωνη από 29.12.2010 της Επιτροπής της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήµατος
τιµολόγησης έργων, αποτελεί τον µοναδικό µέχρι σήµερα έγκυρο και κοινά αποδεκτό οδικό
χάρτη, βάσει του οποίου δύναται να δοµηθεί ένα αξιόπιστο, επιστηµονικά αµερόληπτο και
καθολικά αποδεκτό σύστηµα τιµολόγησης των τεχνικών έργων στη χώρα.
Είναι απόλυτα συµβατό µε τις δεσµεύσεις του προγράµµατος δράσης του τέως
ΥΠΕΧΩ∆Ε action plan του 2002 που παραµένει µέχρι και σήµερα ανολοκλήρωτο.
Η υιοθέτηση της µεθοδολογίας και τυποποίησης, που θα την δείτε αργότερα, που
προτείνεται από τις εργοληπτικές οργανώσεις στα πλαίσια του πιλοτικού έργου για την ανάπτυξη
νέου συστήµατος αναλύσεως τιµών που χρηµατοδότησαν οι εργοληπτικές οργανώσεις και που
παρουσιάζουµε σήµερα, που βρίσκεται σε πλήρη εναρµόνιση µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές
πρακτικές, αλλά και η προτεινόµενη αξιοποίηση του διαδικτύου, πολύ σηµαντικό αυτό, και της
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Ευρωπαϊκής εµπειρίας αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του
συστήµατος.
Παράλληλα όµως µε τη σύσταση ενός παρατηρητηρίου συντελεστών παραγωγής
τεχνικών έργων, το επιχειρησιακό πλάνο του οποίου θα παρουσιάσει αργότερα η Ernst & Young,
το οποίο εκπονήθηκε από έγκριτο συµβουλευτικό οίκο διεθνώς αναγνωρισµένο µε
χρηµατοδότηση, όπως είπα, των εργοληπτικών οργανώσεων.
Με βάση την πρόταση-πλαίσιο της Επιτροπής Μακρή, αυτό ήταν οµόφωνο, το
παρατηρητήριο συντελεστών οφείλει να λειτουργεί ανταποδοτικά, χωρίς καµία επιβάρυνση αλλά
και εξάρτηση από τον κρατικό προϋπολογισµό στο πλαίσιο µιας βιώσιµης, ανεξάρτητης, µη
κυβερνητικής, µη κερδοσκοπικής, πολυσυµµετοχικής, κλαδικής δοµής, όπως άλλωστε συµβαίνει
σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Ο µηχανισµός που προτείνεται µέσα από το παρατηρητήριο καλύπτει την επιτακτική
ανάγκη αναβάθµισης, χωρίς κρατική επιβάρυνση, της λειτουργίας και της εγκυρότητας της
Επιτροπής διαπίστωσης τιµών δηµοσίων έργων και της αρµόδιας υπηρεσίας που σήµερα
λειτουργούν στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων.
Μέχρι και σήµερα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο η εν λόγω Επιτροπή και η αρµόδια
∆ιεύθυνση συνεχίζουν να έχουν στην απόλυτη δικαιοδοσία τους τη διαπίστωση κατά την κρίση
τους των µέσων βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, χωρίς ωστόσο να
διαθέτουν τις απαιτούµενες προς τούτο διαδικασίες, µέσα και στελέχωση.
Και πάµε στα πολύ πρόσφατα. Στις 14.3.2012, δηλαδή πριν από 10 µέρες περίπου,
διατυπώθηκε το ενιαίο αίτηµα του κλάδου προς τη νέα πολιτική ηγεσία, το ΥπΥΜΕ∆Ι, για τον
εκσυγχρονισµό του συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων.
Αυτή είναι η επιστολή µας, η οποία είναι από όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις και
καταλήγει: Κύριε Υπουργέ, η πρότασή µας συνιστά µια άµεσα εφαρµόσιµη και υλοποιήσιµη
ριζική αναµόρφωση ενός πεπαλαιωµένου και αναξιόπιστου µηχανισµού διαµόρφωσης του
προϋπολογισµού των έργων, αποτύπωσης των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των
συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων. Το µόνο που απαιτείται είναι η πολιτική απόφαση
υιοθέτησής της, την οποία και σας ζητούµε να λάβετε.
Επειδή λοιπόν η πρότασή µας αποτελεί µια άµεσα εφαρµόσιµη και υλοποιήσιµη ριζική
αναµόρφωση ενός πεπαλαιωµένου και αναξιόπιστου µηχανισµού που λειτουργεί µέχρι σήµερα
και διαµορφώνει προϋπολογισµούς έργων, αποτυπώνει τις τιµές των συντελεστών παραγωγής
των τεχνικών έργων και την τιµολόγηση των κατασκευαστικών εργασιών, τί ζητάµε:
Ζητάµε από τα συναρµόδια Υπουργεία – δεν είναι µόνο το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων
– την υιοθέτηση και την προώθηση στο πλαίσιο των προβλεποµένων από την ισχύουσα
νοµοθεσία διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων των απαιτούµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων για:
1. Τη θεσµική κατοχύρωση του προτεινόµενου παρατηρητηρίου συντελεστών παραγωγής
τεχνικών έργων, έτσι ώστε αυτό να αναλάβει την ανάπτυξη και διαρκή ενηµέρωση του νέου
συστήµατος προϋπολογισµού τιµολόγησης, ανάλυσης, αναθεώρησης και αποτύπωσης της
δαπάνης κατασκευής των τεχνικών έργων, σε συνδυασµό µε τις απαιτούµενες τεχνικές
προδιαγραφές ως µία βιώσιµη, ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική,
πολυσυµµετοχική, κλαδική δοµή.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.
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2. Τί ζητάµε µεταβατικά: Μεταβατικά ζητάµε την άµεση συµπλήρωση των ενιαίων
τιµολογίων, τα ΝΕΤ του 2012 που ετοιµάζονται να βγουν, µε αντίστοιχες αναλύσεις τιµών, διότι
τα ΝΕΤ είναι αυθαίρετες οι τιµές. Ζητάµε να γίνουν αντίστοιχες αναλύσεις τιµών σύµφωνα µε
την προτεινόµενη µεθοδολογία από τις εργοληπτικές οργανώσεις, κατ' αρχήν για τα ΝΕΤ
οδοποιΐας εντός τριών µηνών, διότι είµαστε έτοιµοι, από τη σχετική απόφαση και σταδιακά για
τις λοιπές κατηγορίες έργων.
3. Ζητάµε θεσµική κατοχύρωση της σύνταξης του προϋπολογισµού των δηµοσίων έργων
µε βάση αναλύσεις τιµών που θα προκύψουν κατά τα ανωτέρω από τη µεταβατική εφαρµογή και
από το παρατηρητήριο µε έναρξη εφαρµογής το αργότερο 6 µήνες από τη συγκρότηση του
παρατηρητηρίου.
Ζητάµε στο τέλος του χρόνου οι προϋπολογισµοί όλων των δηµοσίων έργων να
συντάσσονται µε βάση αναλύσεις τιµών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Ευχαριστούµε τον κ. Βράιλα. Εµπεριστατωµένο ιστορικό. Και σε συνέχεια ο συνάδελφος
Τριαντάφυλλος Κατινιώτης από τη µεριά της Επιτροπής βελτίωσης των τιµολογίων. Ο κ.
Μακρής δεν µπόρεσε να έρθει.
Κος ΚΑΤΙΝΙΩΤΗΣ:
Καληµέρα σε όλους. Θα διαβάσουµε ένα κείµενο από τον κ. Μακρή, ο οποίος είναι εκτός
Αθηνών, για την υφιστάµενη κατάσταση του συστήµατος.
1. Συγκρότηση Επιτροπής. Τον Αύγουστο του 2010 συγκροτήθηκε µε απόφαση του
Υπουργού ΥπΥΜΕ∆Ι Επιτροπή διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήµατος
τιµολόγησης των έργων. Η λήξη των εργασιών της Επιτροπής ορίστηκε 31.12.2012.
2. Σκοπός της Επιτροπής η διαρκής παρακολούθηση και βελτίωση του συστήµατος
τιµολόγησης των δηµοσίων έργων, µε έργο την µελέτη και υποβολή προτάσεων για την
βελτίωση τροποποίηση του συστήµατος τιµολόγησης και αναθεώρησης τιµών εργασιών
δηµοσίων έργων.
Η αναθεώρηση των ενιαίων τιµολογίων Υ∆Ρ.ΛΙΜ(;) πρασίνου οικοδοµικών και
οδοποιΐας ανά έτος, η αναπροσαρµογή των, όπου αυτή απαιτείται.
3. Ο τρόπος εργασίας, από τη σύσταση της Επιτροπής συνεδριάζει σε ολοµέλεια ανά δύο
εβδοµάδες περίπου ενώ ο πυρήνας της, δηλαδή ο συντονιστής και τα µέλη της, µε αύξοντα
αριθµό 813, φαίνεται αυτό στο CD που έχουµε προσκοµίσει ποια είναι τα µέλη, επικοινωνούν,
ανταλλάσσουν mail ή πραγµατοποιούν συναντήσεις στο µεταξύ διάστηµα για την επεξεργασία
στοιχείων και προτάσεων προς συζήτηση στην ολοµέλεια.
Η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ενήργησε στο πρώτο στάδιο λειτουργίας
της ως εξής:
Ανέλυσε διεξοδικά το ισχύον σύστηµα διαπίστωσης των βασικών τιµών, τιµολόγηση των
έργων και αναθεώρηση των τιµών, τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει από την υιοθέτησή του
από το 2004 µέχρι σήµερα καθώς και θέµατα που αφορούν τη συµβατότητα του συστήµατος ως
προς τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τη διεθνή πρακτική και ως προς τις απαιτήσεις
τεχνικής εναρµόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.
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Επισκόπηση σε συστήµατα και διαδικασίες τιµολόγησης και κοστολόγησης τεχνικών
έργων που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες.
Ως προς τις βραχυπρόθεσµες δράσεις που απαιτούνται για την αντιµετώπιση
δυσλειτουργιών και βελτίωση του συστήµατος τιµολόγησης των έργων και αναθεώρηση των
προσφερόµενων τιµών.
Ανάλυση της αρµοδιότητας των φορέων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε θέµατα που
αφορούν το κόστος και την ποιότητα των έργων, προδιαγραφές, πρότυπα, τιµές υλικών, σήµανση
CE κ.λπ..
Κατέγραψε τις αρχές στις οποίες πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη ενός νέου
ολοκληρωµένου δυναµικού και εναρµονισµένου συστήµατος προϋπολογισµού, τιµολόγησης και
κοστολόγησης των έργων.
Ενηµερώθηκε για το νέο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού των ωροµισθίων
προσωπικού και µισθωµάτων µηχανηµάτων και τυποποιηµένων αναλύσεων τιµών σε συνδυασµό
µε µία νέα σειρά τυποποιηµένων άρθρων τιµολογίου εργασιών, τα ΤΕ, που αναπτύσσεται από τις
εργοληπτικές οργανώσεις µε δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη.
Γενικά για την επίτευξη του σκοπού της η Επιτροπή εξετάζει και αντίστοιχες πρακτικές
που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διερευνά τις δυνατότητες
µεταφοράς και προσαρµογής τους και αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται από το
διαδίκτυο για την πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδοµένων στην Ελλάδα και σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η πρόταση-πλαίσιο. Η Επιτροπή είχε υποχρέωση εντός 4 µηνών να υποβάλλει
πρόταση-πλαίσιο για τη βελτίωση και τροποποίηση του συστήµατος παρακολούθησης και
αναθεώρησης τιµών εργασιών δηµοσίων έργων.
Πράγµατι τον ∆εκέµβριο του 2010 υποβλήθηκε η πρόταση-πλαίσιο σύµφωνα µε την
οποία τέθηκαν ως πρωταρχικοί στόχοι η θεσµοθέτηση της χρήσης τυποποιηµένων περιγραφικών
τιµολογίων εργασιών (ΤΠΤΕ) και αντίστοιχων αναλύσεων τιµών, η θεσµοθέτηση οργάνων και
διαδικασιών σύνταξης, εποπτείας και ελέγχου των εργασιών σύνταξης των νέων περιγραφικών
τιµολογίων και των αντίστοιχων αναλύσεων τιµών και παρακολούθησης και διαρκούς
ενηµέρωσης του συστήµατος τιµολόγησης των έργων.
Ως παράλληλος στόχος τέθηκε η συµπλήρωση, διόρθωση και ο συνδυασµός µε τις υπό
έγκριση ΕΤΕΠ των ισχυόντων περιγραφικών άρθρων τιµολογίων.
Επίσης σαν συµπληρωµατικές ενέργειες προβλέφθηκαν η ανασκόπηση αρµοδιοτήτων
διαφόρων υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων συναφών µε το
αντικείµενο και διατύπωση πρότασης συντονισµού και εναρµόνισής τους, πρόταση ριζικής
αναµόρφωσης ... ΥπΥΜΕ∆Ι, η ανασκόπηση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής διαπίστωσης
τιµών δηµοσίων έργων µε πιθανή πρόταση αναβάθµισής της, η ανασκόπηση του τρόπου
λειτουργίας της µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας που υποστηρίζουν
τις αναλύσεις τιµών και τις αναθεωρήσεις, πρόταση για πιθανή αναβάθµιση.
Η καθιέρωση δελτίου ταυτότητας έργου, επιτελική παρακολούθηση, η διερεύνηση της
δυνατότητας αξιοποίησης κοινοτικών προγραµµάτων για τη χρηµατοδότηση των δράσεων.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.
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Πάµε στη σηµερινή φάση. Ολοκλήρωση µεταβατικού σταδίου. Ήδη ολοκληρώνεται το
µεταβατικό στάδιο στα πλαίσια του οποίου προωθήθηκε η έγκριση εφαρµογής των πρώτων 440
περίπου ΕΤΕΠ µε ταυτόχρονη διευθέτηση τυχόν περιπτώσεων ασυµβατότητας ΝΕΤ, ΕΤΕΠ,
ΥΛΜΣΙ και µε ενσωµάτωση των υποχρεώσεων συµµετοχής µε τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά
πρότυπα.
Έγιναν βελτιώσεις διόρθωσης ορισµένων περιγραφικών άρθρων των ΝΕΤ για να αρθούν
οι δυσλειτουργίες που έχουν εντοπιστεί ή αναφερθεί από τους χρήστες.
Έγινε διεύρυνση του θεµατολογίου των ΝΕΤ και έγιναν διορθώσεις ορισµένων µη
ρεαλιστικών τιµών του ΝΕΤ, προωθήθηκε νέα µεθοδολογία προσδιορισµού της δαπάνης των
µεταφορών.
Επικαιροποιήθηκαν οι τιµές όλων των άρθρων που ήταν καθηλωµένες από το πρώτο
τρίµηνο του 2008, προστέθηκαν ορισµένα άρθρα εργασιών που έλειπαν, αναµορφώθηκε εξ
ολοκλήρου το τιµολόγιο ασφαλείας συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων ύστερα από την
υποχρεωτική εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1.13.17.
∆ροµολογήθηκε η αντιµετώπιση του προβλήµατος που είχε ανακύψει µε την
απολογιστική προµήθεια της ενσωµατωµένης ασφάλτου αφ' ενός µε την πρόθεση σχετικής
νοµοθετικής ρύθµισης στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου για τις απαλλοτριώσεις, την αναµόρφωση
της νοµοθεσίας για τις µεγαλύτερες για την κατασκευή των δηµοσίων έργων και αφ' ετέρου µε
την δηµιουργία άρθρων στα τιµολόγια των ΝΕΤ, ασφαλτικά, µε ενσωµατωµένη την άσφαλτο και
την πρόβλεψη για την διαπίστωση της τιµής της ενσωµατωµένης ασφάλτου µε βάση τον µέσο
όρο των ηµερήσιων τιµών εκάστου τριµήνου που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος µεταβατικού σταδίου προωθήθηκαν ήδη για έγκριση
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου σε πρώτη φάση τα αναµορφωµένα τιµολόγια ΝΕΤ,
Ο∆Ο ΛΙΜΝ, πρασίνου και των µηχανολογικών συγκοινωνιακών έργων, ενώ προσεχώς θα
προωθηθεί προς ολοκλήρωση το αναµορφωµένο τιµολόγιο ΝΕΤ Υ∆ και αργότερα το ΝΕΤ ΙΚ.
Παράλληλα έχει εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του ΙΟΚ από το ΕΣΠΑ για την
υλοποίηση προγράµµατος δηµιουργίας µόνιµων δοµών, παρατηρητηρίου τιµών για την σύνταξη
αναλύσεων τιµών και άρθρων τιµολογίων, για τη δηµιουργία συστήµατος προκοστολόγησης
έργων, για τήρηση επίσηµων καταλόγων πιστοποιηµένων προϊόντων δοµικών κατασκευών και
για τη σύνταξη προσθέτων ΠΕΤΕΠ και στη συνέχεια ΤΕΠ.
Εννοείται ότι µε τις προωθούµενες από το ΙΟΚ δράσεις θα ληφθούν υπόψη και θα
αξιοποιηθούν τόσο η εργασία που έχει γίνει από πλευράς εργοληπτικών οργανώσεων για τις
αναλύσεις τιµών και το παρατηρητήριο τιµών, όσο και οι προτάσεις της Επιτροπής τιµολογίων
στην οποία, όπως είναι γνωστό, εκπροσωπούνται εκτός από τις ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου, και
οι περισσότεροι εµπλεκόµενοι φορείς, εργοληπτικές οργανώσεις, µελετητές, ΙΟΚ, κ.λπ..
Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Στη συνέχεια περνάµε στην εισήγηση "Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου νέου
συστήµατος αναλύσεως τιµών" µε εισηγητή τον κ. Τουλιάτο, ο οποίος είναι τεχνικός σύµβουλος
ΣΑΤΕ και επιστηµονικός συνεργάτης στο ΕΜΠ.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.
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Κος ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ:
Κυρίες και κύριοι, καληµέρα σας. Έχετε πάρει ένα CD στο οποίο περιέχεται η τευχοποιηµένη
τελευταία έκδοση της δουλειάς µας, δεν είναι όλη, και µέσα εκεί ήδη έχετε πάρα πολύ υλικό να
δείτε και κυρίως το τεχνικό µέρος.
Σκοπός της παρουσίασης της σηµερινής δεν είναι να µπω στις τεχνικές λεπτοµέρειες. Θα
θέλαµε πάρα πολύ χρόνο και έπειτα το ακροατήριο πιθανόν να ενδιαφέρεται γενικότερα για τον
τρόπο που προσεγγίσαµε το θέµα.
Θα κάνω µια µικρή εισαγωγή για να βάλουµε κάποιες έννοιες, να µπορέσουµε να
επικοινωνήσουµε µεταξύ µας. Το τεχνικό έργο ούτως ή άλλως και για να µελετηθεί και για να
κοστολογηθεί, οφείλει να αναλυθεί εις τα εξ ων συντίθεται.
Αυτό καταλήγει σε µία ανάπτυξη των εργασιών που οφείλουν να γίνουν για να
υλοποιηθεί το συνολικό έργο, τις οποίες λέµε άρθρα τιµολογίου – για να συνεννοούµαστε – και
αυτές αποτελούν το αντικείµενο της συµβάσεως το οποίο εκτελεί στο τέλος ο ανάδοχος µε δικά
του µέσα ή µέσω εργολαβιών.
Υπάρχει λοιπόν µια πρώτη φάση που γίνεται από τον µελετητή και από την αναθέτουσα
Αρχή που το λέµε εκτίµηση δαπάνης, τιµολόγηση του έργου, εδώ µπαίνει ο όρος τιµολόγηση,
προϋπολογισµό µελέτης για τη δηµοπράτηση του έργου.
Με βάση αυτά τα στοιχεία που είναι καθοδηγητικά για τους ενδιαφερόµενους, γίνεται
περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση αυτών των αιτούµενων και των απαιτήσεων, προκειµένου να
δοθεί µια προσφορά αξιόπιστη και προκειµένου οι υποψήφιοι να κοστολογήσουν τις εργασίες
και να προϋπολογίσουν την προσφορά τους. Εδώ µπαίνει ο όρος κοστολόγηση εργασιών.
Τιµολόγηση για την αναθέτουσα Αρχή και την υπηρεσία, κοστολόγηση για τους
ενδιαφερόµενους και τον εργολάβο.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας προϋπολογισµός µελέτης ή προσφοράς. Αν θέλουµε να
έχουµε άρτια και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του έργου χωρίς υπερβάσεις, οφείλουµε να
εξασφαλίσουµε έναν αξιόπιστο προϋπολογισµό, είτε τον έναν, είτε τον άλλον. Και για να έχουµε
έναν αξιόπιστο προϋπολογισµό χρειαζόµαστε αναλύσεις τιµών.
Τί είναι οι αναλύσεις τιµών; Ξεκινάµε από τους βασικούς συντελεστές παραγωγής.
Εργασία, µηχανικό εξοπλισµό, υλικά, υπηρεσίες τρίτων. Αυτά συµµετέχουν ως πόροι, resources,
στην εκτέλεση των εργασιών.
Αυτά δεν είναι χύµα, αλλά προκειµένου να εκτελεστεί κάθε άρθρο του τιµολογίου,
οφείλουν αυτά να συντονιστούν, να επιλεγούν κατάλληλα και να συνθέσουµε ένα συνεργείο σε
κάθε περίπτωση το οποίο θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της συµβάσεως στον
χρόνο και στην ποιότητα που ζητιέται.
Έχουµε λοιπόν τη σύνθεση του συνεργείου που αποτελείται από εργασία και µηχανικό
εξοπλισµό. Από αυτά βγαίνει η ηµερήσια δαπάνη του συνεργείου. Έχουµε µια απόδοση του
συνεργείου. Το συνεργείο µπορεί να βγάζει κάποιες ποσότητες ηµερησίως ή ωριαίως. Και από
την άλλη µεριά έχουµε τα υλικά και υπηρεσίες τρίτων που ενσωµατώνονται στην παραγωγική
και ξέρουµε την δόση τους, τη συνταγή τους, δηλαδή πόση ποσότητα τέτοιων υλικών
χρειαζόµαστε ανά µονάδα εργασίας.
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Αυτοί οι πόροι µε την τιµή τους ο καθένας επί την ποσότητα µας δίνει τη δαπάνη του
αντίστοιχου πόρου στη µονάδα της εργασίας. Έτσι έχουµε µε την ανάλυση τιµής τη δυνατότητα
να έχουµε την συµµετοχή της εργασίας, του µηχανικού εξοπλισµού, των υλικών και των
υπηρεσιών τρίτων στην εκτέλεση µιας µονάδας εργασίας. Και αυτό το λέµε τιµή µονάδας
εργασίας άµεσου κόστους, ΠΡΟΓΕΚΕΟΑ. Ακόµα το θέµα των γενικών εξόδων και οφέλους του
αναδόχου είναι εκτός.
Αυτή είναι η τυπική δοµή της ανάλυσης µιας τιµής εργασίας. Οφείλουµε να περάσουµε
από την ανάλυση των µέσων παραγωγής. ∆εν µπορούµε να έχουµε ανάλυση τιµής αν δεν έχουµε
προσδιορισµό µέσων παραγωγής. Είναι αυτό εδώ το κεντρικό σηµείο.
Τί προϋποθέτει αυτή η ανάλυση; Προϋποθέτει ότι έχουµε ένα ξεκάθαρο µονοσήµαντα
περιγεγραµµένο αντικείµενο εργασίας. Αυτό λέγεται περιγραφικό άρθρο.
∆ιεθνώς και κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν πρότυπα, το λέω για τον ΕΛΟΤ που
είναι παρών, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο και τους κανόνες σύνταξης περιγραφικών άρθρων.
∆εν µπορεί ο καθένας να γράφει όπως θέλει ένα περιγραφικό άρθρο εργασιών. Θα µιλήσουµε
αργότερα.
Πολλώ µάλλον σήµερα που αυτά τα περιγραφικά άρθρα κοινοποιούνται και
επικοινωνούνται µε το διαδίκτυο για όλες τις φάσεις ανάπτυξης του έργου, από τον προµηθευτή
των υλικών, στον µελετητή, από τον µελετητή στον εργολάβο για την προσφορά του, από τον
εργολάβο στην υπηρεσία για τον λογαριασµό του και όλα αυτά τα πράγµατα, γίνονται πια µε µία
καταχώρηση, από βάση δεδοµένων, διαδικτυακές και άρα πρέπει η δοµή τους να είναι
τυποποιηµένη ώστε στη γλώσσα του XML που λέµε, του διαδικτύου, αυτά να είναι ανταλλάξιµα
και να µπορούν να ενσωµατωθούν σε οποιοδήποτε λογισµικό εφαρµογής χρησιµοποιεί ο
καθένας, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να καταχωρεί, όπως κάναµε τη δεκαετία του 1960 και
τα πρώτα γραφεία που φτιάχνανε λογισµικά χρειαζόταν ο καθένας να περάσει στη δική του
λογική και στη δική του βάση, να µηχανογραφήσει, τα περίφηµα άρθρα, καραγωγέας(;) µετά
διτρόχου κ.λπ., και µετά αυτά να µην λειτουργούν το ένα µε το άλλο.
Χρειαζόµαστε λοιπόν συγκεκριµένα περιγραφικά άρθρα και χρειαζόµαστε συγκεκριµένες
τεχνικές προδιαγραφές πάνω στις οποίες πατάει όλο το σύστηµα.
Τί προσφέρουν οι αναλύσεις τιµών: Κατ' αρχήν αποτυπώνονται όλοι οι συντελεστές
παραγωγής που συµµετέχουν στην εργασία. Ξέρουµε πώς κάνουµε τη δουλειά. Ελέγχεται η
καταλληλότητα των µέσων, του εξοπλισµού, για την εκτέλεση της εργασίας µε την απαιτούµενη
ποιότητα και ασφάλεια.
∆ιασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισµός του έργου υπό κανονικές συνθήκες καλύπτει
πλήρως το κόστος όλων των συντελεστών παραγωγής που είναι απαραίτητοι για την άρτια,
έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Άρα εξασφαλίζουµε τους απαιτούµενους οικονοµικούς
πόρους.
Συναρτάται η τιµολόγηση των εργασιών µε την παραγωγική ικανότητα και την απόδοση
των µέσων και της τεχνολογίας που προσδιορίζουν.
Παρέχει στους διαγωνιζόµενους ένα σαφές υπόβαθρο για την κοστολόγηση των εργασιών
τους και την υποβολή της προσφοράς τους και έτσι εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των
προσφορών. Εάν γράφει ένα άρθρο, παραδείγµατος χάριν, ότι η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.

ΤΕΕ – ΣΑΤΕ – ΣΤΕΑΤ – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

15

σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέψεως και µπορεί να είναι ψηλά, βαθιά, µε νερό, χωρίς νερό,
και βλέπουµε, καταλαβαίνετε ότι η προσφορά που θα δοθεί δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί, διότι
ο καθένας θα κάνει τις παραδοχές που νοµίζει και από εκεί και πέρα θα αξιοποιήσει και το τί
ξέρει περισσότερο από τον άλλον όσον αφορά τις συνθήκες του έργου.
Παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης και αντικειµενικής επικαιροποίησης των τιµών. Άλλο
επικαιροποίηση τιµών προϋπολογισµού και άλλο αναθεώρηση συµβατικών τιµών, που επίσης
γίνεται µε τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγµα, αυτή τη στιγµή τα τιµολόγια του Σουφλιά είναι
παγιωµένα από πλευράς επικαιροποίησης, µηχανισµού επικαιροποίησης. ∆εν έχει αυτόµατο
τρόπο επικαιροποίησης. Παλιά που είχαµε αναλύσεις τιµών, ο προϋπολογισµός µελέτης
επικαιροποιείτο αυτόµατα κάθε τρίµηνο µε βάση την τιµαριθµική, µε βάση τις αναλύσεις που
ήταν πίσω από τον προϋπολογισµό.
Τώρα για να γίνει επικαιροποίηση του Σουφλιά πρέπει να συνέλθει µια Επιτροπή, να
τινάξει τα µανίκια της και να πει τόσο θα το κάνουµε, αφού δύο χρόνια τώρα το έχουµε
παγιώσει, βάλε τόσο.
Τέλος παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης του προϋπολογισµού του έργου κατ' είδος
δαπάνης, δηλαδή να έχουµε έναν προϋπολογισµό που να µη λέει το σύνολο του έργου κάνει
τόσο, αλλά να λέει το σύνολο του έργου κάνει τόσο για εργασία, τόσο για υλικά, κατ' είδος,
θέλουµε τόσες ποσότητες υλικών, κατ' είδος, τόσο για καύσιµα, λιπαντικά, τόσο για µισθώµατα
µηχανηµάτων.
Έχουµε λοιπόν την ανάλυση του προϋπολογισµού του έργου κατ' είδος δαπάνης. Πολύ
σηµαντικό.
Τί σηµαίνουν όλα αυτά; Σηµαίνει ότι ο προϋπολογισµός ενός έργου συνδέεται µε την
πραγµατική οικονοµία. ∆ηλαδή έχει αντίκρυσµα σε παραγωγικό αποτέλεσµα και ίσως γι' αυτό
κάποιοι ακόµα και σήµερα να µη θέλουν τις αναλύσεις τιµών γιατί δεν τους ενδιαφέρει η
πραγµατική οικονοµία.
Ιστορικά, δεν ξέρω στην αρχαιότητα, ο κ. Κωνσταντάκος µπορεί να µας πει, ή ο κ.
Τάσσιος, αλλά εγώ από την αναζήτηση που έκανα ... Επειδή είναι στην Επιτροπή που κάνει την
έρευνα για την τεχνολογία στην αρχαιότητα.
Από το 1929 υπάρχουν αναλύσεις τιµών και µάλιστα ως Ελληνικά πρότυπα. Τότε δεν
υπήρχε ούτε ΕΛΟΤ, ούτε ΥΠΑΝ, παρ' όλα αυτά είχαν βγει αναλύσεις αξιολογότατες από
κάποιον κύριο, προφανώς συνάδελφο, Χαλκιόπουλο, και το ΤΕΕ έχει ακόµα αυτές τις εκδόσεις
στη Βιβλιοθήκη του, το οποίο χαρακτηριζόταν ως Ελληνικά πρότυπα. Σηµειώστε το.
Και βέβαια εκείνη την εποχή ο υπολογισµός µισθώµατος µηχανήµατος για όλα τα
µηχανήµατα και για όλες τις κατηγορίες έργων γινόταν µε ενιαίο τρόπο και πολύ πιο δόκιµο απ'
ό,τι κάνουµε σήµερα.
Και ενώ εµείς προσπαθούµε λοιπόν να προσδιορίσουµε τί είναι µίσθωµα, τί είναι
εργατική δαπάνη, τί είναι τιµή υλικού, τί είναι αποδεκτό υλικό, πώς συντάσσεται ένα
περιγραφικό άρθρο και τί είναι ανάλυση τιµής, σήµερα µιλάµε για το πληροφοριακό οµοίωµα
κτιρίου, όπου µέσω διαδικτύου και µε τη χρήση έξυπνων δοµικών στοιχείων το ενσωµατώνουν
και περιλαµβάνουν όλες τις ιδιότητες που χρειάζεται κανείς, παράγονται αυτόµατα και
ταυτόχρονα µε τη σχεδίαση – όταν λέµε σχεδίαση δεν εννοούµε ότι τραβάω γραµµή. Τσιµπάω το
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δοµικό στοιχείο από τη Βιβλιοθήκη και το ακουµπάω στο σχέδιό µου απάνω και µε το που το
ακουµπάω απάνω, έχω προϋπολογισµό, προµέτρηση, ανάλυση τιµής, τεχνικές προδιαγραφές,
χρονοδιάγραµµα έργου. Αυτό λέγεται πληροφοριακό οµοίωµα BIM, Building Information
Modeling, το οποίο πλέον συνδέει όλους τους συντελεστές παραγωγής όπου και αν βρίσκονται,
όλους τους συντελεστές στον σχεδιασµό ενός έργου, όπου και αν βρίσκονται, διότι όλο το έργο
είναι στο διαδίκτυο. Σχεδιάζεται και είναι στο διαδίκτυο και µπορεί να είσαι στην Ιαπωνία και να
κάνεις προµέτρηση ή να κάνεις τα µηχανολογικά και να είναι ο άλλος ο αρχιτέκτονας στην
Αµερική και να σχεδιάζει τα αρχιτεκτονικά και να βλέπουν όλοι το έργο µέσα από το διαδίκτυο.
∆είτε πώς ξέρει αυτό το δοµικό στοιχείο να περιγράφεται, από τί αποτελείται, πώς
κατασκευάζεται, πώς κοστολογείται, πώς τιµολογείται, πού βρίσκεται το έργο και σε ποια
ποσότητα. Ιδού µια ανάλυση τιµής εικονογραφηµένη.
Έχω ένα άρθρο τιµολογίου που λέει υποστύλωµα 40 Χ 40, ύψους τάδε, από οπλισµένο
σκυρόδεµα κατηγορίας τάδε και το οποίο αποτελείται από οπλισµό, ξυλότυπο, σκυρόδεµα και
έχει και επικάλυψη εξωτερικής επιφάνειας.
Αυτά τα περιγράφει το άρθρο. Υπάρχει µια προµέτρηση της ποσότητας αυτής της
εργασίας που την κάνει η µελέτη. Εµείς απλώς βάζουµε αυτό το στοιχείο στο σχέδιο και το
τοποθετούµε όσες φορές χρειάζεται και όπου χρειάζεται και όπου λέει η µελέτη.
Μέσα του αυτό το έξυπνο στοιχείο περικλείει και περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες πώς
υλοποιείται, δηλαδή τί µηχανικό εξοπλισµό θέλει, τί εργατικά θέλει, τί υλικά θέλει. Αυτά όλα,
λέγεται ανάλυση των µέσων παραγωγής και ανάλυση ΤΙΦΙΣ(;) και αυτοµάτως
ποσοτικοποιούνται και καταγράφονται και εκτυπώνονται όπως θέλεις.
Παράλληλα µπορεί να κάνει κανείς τον χρονικό προγραµµατισµό του έργου και να πάρει
όλες τις πληροφορίες που θέλει. Εννοείται ότι στη συνέχεια αυτό το υπόβαθρο χρησιµοποιείται
για λογαριασµούς, για πρόοδο εργασιών, για ο,τιδήποτε άλλο θέλετε σε ένα τρισδιάστατο
µοντέλο του έργου το οποίο το βλέπεις να εξελίσσεται εικονικά.
Να επιστρέψουµε στα δικά µας εδώ. Παλιές αναλύσεις τιµών από το 1970 έως το 2012,
ισχύουν και σήµερα, για τις οποίες έγινε η τελευταία πρόσφατη απόπειρα, γιατί και πριν από
αυτή τη δεκαετία είχε επιχειρηθεί την προ-προηγούµενη δεκαετία να γίνει ξανά αναµόρφωση του
συστήµατος. Επιχειρήθηκε να γίνει αναµόρφωσή τους.
Θα έλεγα ότι πάρα πολλές αναλύσεις τιµών έγιναν τότε, µε οµάδες εργασίας, µε
µηχανικούς που ακόµα και σήµερα είναι στον προµαχώνα αυτής της προσπάθειας. ∆υστυχώς
αυτές οι αναλύσεις πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων από κάποιον ο οποίος είπε εγώ θέλω
τόσο να είναι η τιµή και ο οποίος αποφάσισε µονοµερώς τη διατίµηση του προϊόντος του κλάδου
µε τα λεγόµενα "ενιαία τιµολόγια Σουφλιά".
Αυτά όµως κράτησαν µέσα τους µια σύνδεση µε τα παλιά που ήταν ο κωδικός µε τον
οποίον αναθεωρείται όχι το άρθρο του Σουφλιά, αλλά η προσφορά του εργολάβου, η τιµή του
εργολάβου γι' αυτή την εργασία, αναθεωρείται µε την ανάλυση αυτής της τιµής, η οποία, όπως
είπε και ο κ. Βράιλας είναι δυσανάλογα βεβαρηµένη σύµφωνα µε µια τεχνολογία που όλα
γινόντουσαν τότε χειρωνακτικά ενώ σήµερα δεν γίνονται πια χειρωνακτικά. Παραδείγµατος
χάριν, δεν υπάρχει έτοιµο σκυρόδεµα. ∆εν υπάρχει έτοιµο σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα παράγεται
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από τη βαρέλα των 250 λίτρων µε χαλίκι, τσιµέντο, σακιά που σκίζουν κ.λπ.. 16 άτοµα έχει το
άρθρο για να γίνει η σκυρόδεση.
Είπανε λοιπόν οι εργοληπτικές οργανώσεις ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Επειδή εκείνη την
εποχή τις αναλύσεις τιµών τις πλάκωνε η φοβέρα, µάλλον τις έσκιαζε η φοβέρα και τις πλάκωνε
ο Σουφλιάς(!!), για να µπούµε και στο κλίµα των ηµερών, δεν είπαµε θέλουµε νέες αναλύσεις,
είπαµε θέλουµε να κάνουµε την αναθεώρηση µε βάση σύγχρονες αναλύσεις, δεδοµένου ότι
υπήρχε προηγούµενο. Υπήρχε προηγούµενο την ίδια εποχή, µεσούσης της περιόδου διωγµού των
αναλύσεων τιµών, είχε εγκριθεί το 2005 ανάλυση τιµών πρασίνου µε αποκλειστικό σκοπό την
αναθεώρηση των τιµών πρασίνου, η οποία ούτε και αυτή η απόφαση εφαρµόστηκε ποτέ.
Άρα είπαµε να κάνουµε ένα νέο σύστηµα επικαιροποιηµένων αναλύσεων για την
αναθεώρηση των τιµών, που προσφέρονται κατά Σουφλιά, και σ' αυτό το σύστηµα είπαµε να
περιλάβουµε νέο ενιαίο κατάλογο βασικών τιµών, νέο ενιαίο κατάλογο µέσων τιµών
ηµεροµισθίων, νέο ενιαίο κατάλογο – το "ενιαίο" το επαναλαµβάνω γιατί είναι
πολυκερµατισµένο το σηµερινό σύστηµα, είναι σαν πανωσήκωµα, κατά περιόδους γινόντουσαν
διάφορες τέτοιες συµπληρώσεις και κάθε συµπλήρωσε είχε τις δικές της κωδικοποιήσεις –
ενιαίος κατάλογος µισθωµάτων µηχανηµάτων και ενιαία µεθοδολογία υπολογισµού του
µισθώµατος.
∆εν υπάρχει ενιαία µεθοδολογία υπολογισµού του µισθώµατος. Ενιαία κωδικοποίηση
τυποποιηµένων περιγραφικών άρθρων. ∆εν υπάρχει ενιαία κωδικοποίηση τυποποιηµένων
περιγραφικών άρθρων. Τυποποιηµένη δοµή, µεθοδολογία ανάλυσης τιµής, δικτυακή εφαρµογή
και δελτίο ταυτότητας έργου.
Άρα όλα αυτά ουσιαστικά θα υποκαθιστούσαν, θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν και τα
τιµολόγια και να έχουµε πλέον µια ενιαία λογική τιµολόγησης των έργων µε βάση τις αναλύσεις
τιµών. Αυτός ήταν ο στόχος.
Πάµε στα γρήγορα να δούµε ένα-ένα απ' αυτά. Τί θα πει ενιαίος κατάλογος βασικών
τιµών υλικών µε ενιαίο σύστηµα ταξινόµησης; Θα πει ενιαία κωδικοποίηση εναρµονισµένη µε
Ευρωπαϊκά συστήµατα ταξινόµησης των δοµικών υλικών που έχουν αρχίσει και επικρατούν
στην κεντρική Ευρώπη και διαχέονται σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Θα το δούµε το
σύστηµα. Λέγεται Euro-Bau.
Μέσα από αυτή τη διαδικτυακή βάση µπορείς να δεις αυτή τη στιγµή υλικά που
πουλιώνται στην Αυστρία, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Βουλγαρία,
στην Ιταλία. Ποιος προµηθευτής πουλάει τί. Και µπορεί να µπει και η Ελλάδα µέσα δωρεάν σ'
αυτό το σύστηµα µε τη δική της βάση.
Νέα ονοµατολογία µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών, όπως αυτά πρέπει να
δηλώνονται πια, εναρµονισµένα µε τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις σηµάνσεις. ∆εν
είναι δυνατόν να λέµε στην τιµαριθµική "τσιµέντο" ή "αδρανή". Έτσι. Χαλίκια 0,4, άµµος 0,4,
χωρίς τίποτε άλλο.
Εµπλουτισµός µε νέα υλικά. Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που δεν υπάρχουν µέσα. Νέος
µηχανισµός διαπίστωσης των τιµών. Ενηµέρωση, τιµοληψία κ.λπ., µε βάση το παρατηρητήριο,
θα τα πούµε παρακάτω.
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Πρόσβαση από το διαδίκτυο, βασική αρχή πρώτη η διαµόρφωση µέσης τιµής, µόνο από
καλάθι σύµµορφων υλικών. ∆εν είναι δυνατόν να αποτυπώνονται τιµές για µη σύµµορφα υλικά
και µε αυτές τις τιµές να πηγαίνουµε να κάνουµε προϋπολογισµούς.
∆ιαφοροποίηση της µέσης τιµής κατά γεωγραφική περιοχή. Αυτά, εφ' όσον
συµφωνηθούν, µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα διότι υπάρχει η σύνδεση και η αντιστοιχία µε
τους παλιούς κωδικούς, άρα µπορούν να τροφοδοτούν τις παλιές αναλύσεις µέχρι να υπάρξουν
καινούργιες, αλλά µε νέες κωδικούς και νέες περιγραφές και νέο σύστηµα τιµοληψίας.
Ιδού ένα δείγµα από τον διαδικτυακό τόπο αυτού του συστήµατος Euro-bau, όπου έχει
και ένα γραφικό περιβάλλον για να διαλέξεις τί σε ενδιαφέρει, ένας τρόπος να µπεις, να δεις ας
πούµε ότι θέλεις σωλήνες και µετά, αυτό έχει σηµασία, διαλέγεις τα χαρακτηριστικά του σωλήνα
µε βάση ποιο πρότυπο θέλεις στον σωλήνα για να σου έρθει µετά ο πίνακας µε τους
προµηθευτές, µε τις τιµές, µε ο,τιδήποτε στοιχεία γι' αυτό το υλικό.
Αντ' αυτού εµείς έχουµε τον λεγόµενο πίνακα υλικών της τιµαριθµικής. Βλέπετε εδώ,
άµµος κονιαµάτων, σκύρα τάδε, σκύρα τάδε. Ουδέν έτερον. Τί όφειλε να λέει; Όφειλε να λέει
αυτό που έχει εδώ από το 2007 αποφασίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ελληνική
Τεχνολογική Κοινότητα, να υιοθετήσει το πρότυπο, υποχρεωτικό πρότυπο, για τα αδρανή, τη
σήµανση CE, όλα αυτά είναι πρότυπα που είναι υποχρεωτικά, τα έχει υιοθετήσει ο ΕΛΟΤ.
Οφείλουµε να τα χρησιµοποιούµε και βέβαια υπήρχαν και προθεσµίες που έλεγαν ότι µέχρι 6
µήνες ή 12 µήνες θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τα αποθέµατα και από εκεί και πέρα άµα
κυκλοφορεί αδρανές το οποίο δεν είναι σύµµορφο θα πέφτει και πρόστιµο.
Αντ' αυτού εµείς συνεχίζουµε το 2012 να λέµε επισήµως ότι έχουµε αδρανή, αδιακρίτως
υποχρεώσεων.
Ιδού απόσπασµα από τον νέο κατάλογο και την κωδικοποίηση την ενιαία των υλικών και
παραδείγµατος χάριν, πώς χαρακτηρίζεται το τσιµέντο, µε βάση την νέα ονοµατολογία και την
υποχρέωση σήµανσης.
Και δεν είναι µόνο αυτά, αλλά σήµερα πλέον τα δοµικά υλικά υπόκεινται βάσει του νέου
κανονισµού 305 για τα δοµικά προϊόντα και στην υποχρέωση περιβαλλοντικής δήλωσης, η οποία
έχει αρχίσει και αναπτύσσεται τα τελευταία 3 χρόνια σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν έτοιµες βάσεις
δεδοµένων µε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις κάθε δοµικού υλικού.
Βλέπετε εδώ παράδειγµα, από τη Βιβλιοθήκη, τέτοιων στοιχείων της Γαλλίας, τα fiches
de declaration environmental, όπως λένε, περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων, για τους
τσιµεντοσωλήνες κ.λπ..
Σήµερα οι πράσινες δηµόσιες συµβάσεις οφείλουν να έχουν την τεκµηρίωση αυτήν από
πίσω για να δει ο άλλος πόσο φιλικότερη είναι η µία προσφορά από την άλλη σε σχέση µε τον
κύκλο ζωής του προϊόντος, όχι µε το πόσο το αγόρασα σήµερα. Με τον κύκλο ζωής, δηλαδή από
την ώρα που το φτιάχνω µέχρι την ώρα που το καταστρέφω και το καθαιρώ και το πάω στη
χωµατερή.
Ενιαίος κατάλογος βασικών τιµών ηµεροµισθίων. Τεράστιο θέµα µε τα ηµεροµίσθια. Το
σύστηµα που προτείνουµε στηρίζεται στις ισχύουσες οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις, στο
αντίστοιχο µέσο στατιστικό προφίλ εργαζόµενου µε τριετίες, επιδόµατα κ.λπ., αντίστοιχα και
των ασφαλιστικών εισφορών. Λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις.
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Εφαρµόστηκε ήδη οίκοθεν από την υπηρεσία αυτή η περίπτωση του 2010. Αυτό είναι
δείγµα γραφής από την εποχή του 1936, όπου παραδείγµατος χάριν, εδώ, σωστά ο οδηγός
αυτοκινήτου είναι µε µηνιαίο µισθό. Μέχρι το 2010 εµείς χρησιµοποιούσαµε τους χειριστές ως
εργατοτεχνίτες σ' αυτόν τον πίνακα των ασφαλιστικών εισφορών και επιβαρύνσεων.
Κατάλογος µηχανηµάτων έργων. Ενιαία κωδικοποίηση των µηχανηµάτων. Προσθήκη
πολλών µηχανηµάτων. Περιγραφή µε βάση τη σύνδεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του
µηχανήµατος. Γνώση, τί περιλαµβάνει κάθε µηχάνηµα. Αντικειµενικός προσδιορισµός του
µισθώµατος. Βελτίωση και επέκταση της δουλειάς που είχε γίνει επί εποχής ΙΟΚ 2004 µε τον
αείµνηστο καθηγητή και δάσκαλο Χάρη Ευφραιµίδη που χάσαµε πριν από λίγες µέρες και που
άφησε βέβαια µια σηµαντική παρακαταθήκη γι' αυτά τα θέµατα, τα οποία εµείς αξιοποιούµε.
Αναλυτική καρτέλα µηχανήµατος, όλα τα στοιχεία, δυνατότητα αυτόµατης
αναπροσαρµογής της αξίας κτήσης ή από καταλόγους Ευρωπαϊκούς ή από άλλους δείκτες
εθνικούς ή εγχώριους κ.λπ..
Αυτόµατη αναπροσαρµογή του επιτοκίου. Είναι σηµαντικό. Έχουµε καθηλώσει µε τον
νέο ΑΤΕΟ το επιτόκιο δανεισµού, το επιτόκιο που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του
κόστους εξυπηρέτησης κεφαλαίου, από το 1994 χωρίς καµία άλλη αλλαγή. Ενώ σήµερα παίζει
πάρα πολύ µεγάλο ρόλο το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα πάγια επενδυτικά αγαθά, όπως είναι
ο εξοπλισµός.
∆ιαφοροποίηση µισθώµατος και ηµερήσιας δαπάνης µηχανηµάτων, για πρώτη φορά.
Ανάλογα µε το µηχάνηµα, ή µηχάνηµα παραγωγής, αν είναι βοηθητικό µηχάνηµα, υποστήριξης,
µηχάνηµα εργοταξίου ή αν είναι σταλία. ∆εν έχουµε ακόµα σ' αυτόν τον τόπο συµφωνήσει πώς
αποζηµιώνεται ένα µηχάνηµα σε σταλία. Και κάθε φορά αυτό είναι µια τεράστια διένεξη στα
∆ικαστήρια για να βρει τη φόρµουλα που θα αποζηµιωθεί ο εργολάβος για σταλία.
Αυτά δεν τα σκεφθήκαµε εµείς, τα είδαµε που εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες του
κόσµου και βέβαια στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι προσβάσιµα από το διαδίκτυο.
Εδώ βλέπετε µια καρτέλα µηχανήµατος, να µην απασχοληθούµε µ' αυτό, µπορούµε µετά
αν έχουµε χρόνο να δούµε αναλυτικά. Βλέπετε πόσο αναλυτική είναι η καρτέλα, που έχει όλα τα
στοιχεία υπολογισµού ωριαίας και ηµερήσιας δαπάνης του µηχανήµατος και η οποία καρτέλα
ενηµερώνεται αυτόµατα κάθε τρίµηνο.
Ενιαίο σύστηµα ταξινόµησης και κωδικοποίησης των άρθρων των τιµολογίων. Σήµερα
έχουµε άλλο σύστηµα κωδικοποίησης ακόµα και στα ΝΕΤ, στα οικοδοµικά, άλλο στα
υδραυλικά, άλλο στα πράσινα κ.λπ..
Εφαρµόσαµε ένα νέο σύστηµα στο οποίο περιλαµβάνουµε για πρώτη φορά και εργασίες
κατάστασης εργοταξίου. Λείπανε. Και στο έργο που κάναµε περιλαµβάνουµε ήδη 200 άρθρα
εργασιών εγκατάστασης εργοταξίου, αυτές που λέµε mobilization και demobilization, που έχουν
όλες οι χώρες, έτσι ώστε, παραδείγµατος χάριν, να µην θεωρείται ανοιγµένη στην προσφορά του
αναδόχου η εγκατάσταση ενός συγκροτήµατος παρασκευής σκυροδέµατος, ή να µη θεωρείται
ανοιγµένη η σήµανση ή τα µέτρα ασφαλείας. Τα βάζεις, τα πληρώνεσαι. ∆εν τα βάζεις, δεν τα
πληρώνεσαι. Τα παραλαµβάνει η επίβλεψη και τα πληρώνει. Τα διατηρείς και τα αφαιρείς µετά.
Ή εργοταξιακά γραφεία ή υπολογιστής και τα τζιπ της επίβλεψης.
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Εννοείται ότι για όλα αυτά, πράγµα το οποίο δεν περιλαµβάνεται στο πιλοτικό έργο, δεν
κάναµε δουλειά στο περιγραφικό κοµµάτι των άρθρων. Για να γίνει δουλειά σοβαρή στα
περιγραφικά, που είναι η πιο δύσκολη δουλειά, στο περιγραφικό κοµµάτι των άρθρων οφείλουµε
να συµφωνήσουµε µε µια πρότυπη µεθοδολογία σύνταξης των άρθρων, υιοθετώντας ανάλογα
πρότυπα που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Και το κυριότερο, η µεθοδολογία της ανάλυσης τιµής, εισάγεται πλέον η έννοια του
συνεργείου και αναλύεται η σύνθεσή του. Σε καµία ανάλυση που έχω µέχρι τώρα στα χέρια µου
από τις παλιές δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. ∆εν είναι φανερό κάτι τέτοιο. Πρέπει να κάνει κανείς
µια ειδική περαιτέρω ανάλυση για να καταλάβει πώς εννοεί ο κύριος, ο ποιητής, τη σύνθεση του
συνεργείου και µε πόσους εργάτες το φτιάχνει. Εδώ ξέρουµε απ' την αρχή πόσοι είναι.
Η ηµερήσια δαπάνη του µηχανήµατος εισάγεται αναλυτικά σαν µίσθωµα, εργατικά και
προσωπικό. Και η τιµή µονάδας κάθε εργασίας αναλύεται σε εργατικά, σε µισθώµατα
εξοπλισµού, σε ενσωµατωµένα υλικά, σε καύσιµη ενέργεια και σε υπηρεσίες τρίτων. Είναι
σηµαντικό πλέον το θέµα της ενέργειας και των καυσίµων διότι µπορείς να βγάλεις έναν
προϋπολογισµό και να πάρεις έναν άλλον επειδή σου δηλώνει µικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
Και βέβαια ταυτόχρονα υπολογίζεται η ποσοστιαία συµµετοχή αυτών των συντελεστών
παραγωγής σε κάθε τιµή µονάδας. Όλες αυτές οι αναλύσεις είναι προσβάσιµες από το διαδίκτυο.
Αυτή είναι µια καρτέλα ανάλυσης, δεν χρειάζεται να µπούµε σε λεπτοµέρεια, µε τρεις
παραλλαγές ανάλογα µε τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου που έχουµε διαφορετική τιµή.
Βλέπετε µε ευνοϊκές συνθήκες, µε κανονικές συνθήκες και µε δυσµενείς συνθήκες. Ας
κρατήσουµε αυτό, τυχαίο είναι το παράδειγµα, ας πούµε λέει 5,88 ευρώ το κυβικό, εκσκαφή. Αν
πάµε πίσω, γιατί όλα αυτά συσχετίζονται και µε τους τιµοκαταλόγους και επειδή ρωτάνε πολλοί,
µα πόσο θα στοιχίσουν τα έργα µε το νέο σύστηµα; Η τιµή Σουφλιά γι' αυτό το άρθρο είναι 5,80.
Έτυχε εµείς να βγάλουµε από 5,04, 5,088 αλλά και 7,06, ανάλογα µε την απόκλιση.
Κάπου εκεί είναι όλες οι τιµές που έχουµε βγάλει. ∆ηλαδή υπάρχουν και εξόφθαλµες
καταστάσεις, που όµως µάθαµε ότι οφείλονται όχι στο δικό µας σύστηµα, αλλά στο ότι είχε γίνει
λαθροχειρία, είχε γίνει σκόπιµη τροποποίηση των τιµών στους τιµοκαταλόγους Σουφλιά
προκειµένου τα χωµατουργικά να µειωθούν για να µην την κάνει ο εργολάβος και να αυξηθούν
ας πούµε τα ασφαλτικά στην οδοποιΐα, ώστε να έχει κίνητρο να εκτελέσει τα ασφαλτικά και να
µην κάνει τα χωµατουργικά και την κοπανήσει.
Ιδού πώς διαµορφώνεται η πολιτική τιµολόγησης των δηµοσίων έργων.
Αυτά όλα λοιπόν υπάρχουν στο διαδίκτυο σε δύο περιβάλλοντα, το ένα περιβάλλον για
την ανάπτυξη της εφαρµογής, παραδείγµατος χάριν, εδώ µπορεί κανείς να αλλάξει σύνθεση, να
συνθέσει αναλύσεις τιµών, να πάρει από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου µια ανάλυση και να την
βάλει µέσα γιατί του την έστειλε ένας συνάδελφος, τη βρήκε εκεί πέρα.
Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα συστήµατα λειτουργούν κατανεµηµένα, δεν υπάρχει
κεντρικός χώρος. Κάθε γραφείο µελετών που µπορεί να είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα, που
µπορεί να τροφοδοτεί το σύστηµα µε αναλύσεις τιµών, σε µια περιοχή που είναι υπό έλεγχο και
υπό επεξεργασία και υπάρχει και το περιβάλλον το οποίο είναι τα παγιωµένα, τα έτοιµα, τα
οποία βλέπει ο χρήστης, χρησιµοποιεί, κατεβάζει, κάνει τη δουλειά του, τα επίσηµα, ας πούµε.
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Υπάρχει λοιπόν το περιβάλλον ανάπτυξης και υπάρχει και το περιβάλλον του χρήστη και
όλα αυτά είναι έτοιµα, µπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο. Ο κύριος Λικάτσης είναι εδώ, ο κ.
Αναγνωστόπουλος είναι εδώ, µπορούν να σας δώσουν πληροφορίες για τους ιστοχώρους κ.λπ..
Σε πιλοτική εφαρµογή το σύστηµα του χρήστη, του public, περιλαµβάνει όλες τις γενιές,
όλες τις παλιές αναλύσεις τιµών, µπορείτε να παίρνετε από εκεί συντελεστές αναθεώρησης, τα
τιµολόγια Σουφλιά και το δείγµα γραφής που έχουµε κάνει, το νέο σύστηµα, 200 άρθρα
οικονοµικά, 200 οδοποιΐας, τα µηχανήµατα τα καινούργια, 400 περίπου, τα εργατικά τα
καινούργια.
Όλα αυτά όµως για να λειτουργήσουν και να τροφοδοτηθούν και για να πούµε ότι
κάνουµε άλλες 12.000 άρθρα ή 500.000 άρθρα ή και 100 άρθρα ακόµα, χρειάζονται ένα πράγµα.
Χρειάζονται ένα µηχανισµό ενηµέρωσης και τροφοδότησής τους µε τις λεγόµενες βασικές τιµές.
Χρειάζονται αυτό που λέµε παρατηρητήριο συντελεστών. Κάποιος πρέπει να το συντηρεί το
σύστηµα µονίµως, κάποιος πρέπει να φροντίζει για έγκυρη, αξιόπιστη τιµοληψία, για ενηµέρωση
µε νέα υλικά, ενηµέρωση µε νέα µηχανήµατα.
Παράλληλα στο νέο σύστηµα έχουµε περιλάβει και τη λεγόµενη διαδικτυακή εφαρµογή
για το δελτίο ταυτότητας έργου. Αυτό το έργο λοιπόν υλοποιήθηκε, δοµείται, τευχοποιείται, στο
CD που έχετε πάρει σε τρία τεύχη τα οποία έχουν να κάνουν µε τους καταλόγους, τους
καταλόγους βασικών υλικών, µηχανηµάτων και ηµεροµισθίων και µε τεύχη τα οποία έχουν να
κάνουν µε το δείγµα άρθρων, των αναλύσεων τιµών και άρθρων για το δ' του 2010. Η δουλειά
είχε γίνει για το δ' του 2009 µε τιµές οδοποιΐας, οικοδοµικών και τις λεγόµενες εργοταξιακές
εγκαταστάσεις.
Υπάρχει ένα τεύχος που τεκµηριώνει ενδεικτικά και µόνο το πλήθος των στοιχείων που
µπορεί να βρει κανείς από τη διεθνή αγορά και από την Ευρωπαϊκή σε συντελεστές παραγωγής,
σε συνθέσεις συνεργείων, σε υλικά, σε µηχανήµατα κ.λπ., και βέβαια αυτοί οι κατάλογοι στο νέο
σύστηµα θα αντικαταστήσουν, θα πρέπει να αντικαταστήσουν την λεγόµενη τιµαριθµική, όταν
λειτουργήσει και το παρατηρητήριο.
Τελικά τί είναι αυτό το πιλοτικό; Είναι το σύστηµα; Όχι. ∆εν κάναµε το σύστηµα.
Κάναµε ένα πρόπλασµα του συστήµατος έτσι όπως το φανταζόµαστε. Ορίσαµε τί θέλουµε από
αυτό το σύστηµα, τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και δώσαµε και ένα ικανό δείγµα γραφής
για να µπορέσουµε να το ελέγξουµε, να το εφαρµόσουµε δοκιµαστικά, να το καλυµπράρουµε.
Το 1936 που έλεγε ο κ. Χαλκιόπουλος τις αναλύσεις τιµών, που έλεγε στην εισαγωγή ότι
αυτές οι αναλύσεις είχαν δοκιµαστεί πριν ένα χρόνο για να καλυµπραριστούν και να ρυθµιστούν.
∆εν πας από τη µια στιγµή στην άλλη να κάνεις ένα ΦΕΚ και να πεις αύριο το εφαρµόζεις.
Να το τυποποιήσουµε, τεράστιας σηµασίας, και να εναρµονιστούµε µε αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά πρότυπα που υπάρχουν στην Ευρώπη και να το εµπιστευτούµε σε κάποιον φορέα,
Παρατηρητήριο, που θα φροντίζει από εδώ και πέρα για την ανάπτυξή του χωρίς την απαίτηση
άλλων υπουργικών αποφάσεων.
∆εν είναι δυνατόν να διανοηθούµε ότι κάνουµε εκσυγχρονισµό και να πρέπει κάθε µέρα
αυτό το σύστηµα να ενηµερώνεται από νέα υλικά, νέα µηχανήµατα, νέες εργασίες και για να
γίνει αυτό να πρέπει να περιµένουµε την υπουργική απόφαση που την περιµένουµε από το 2000,
σας έδειξε ο κ. Βράιλας, και δεν έχει βγει ακόµα, από το 2011, κάτι το οποίο είναι
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επιτακτικότατης ανάγκης. Είµαστε σε κενό τεχνικών προδιαγραφών σήµερα δεδοµένου ότι η
απόφαση Ρέππα για εφαρµογή των Ευρωκωδίκων και απόσυρση όλων των µη συµβατών
κανονιστικών και τυποποιητικών εγγράφων και κειµένων καθιστά κενό τεχνικών προδιαγραφών
τον χώρο κατασκευής, που σηµαίνει δηλαδή ότι ο κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος επειδή
αντιφάσκει µε τον κώδικα, δεν είναι συµβατός, δεν µπορεί να ισχύει, έχει αποσυρθεί, κατά
Ρέππα. Καταχρηστικώς εφαρµόζονται όλα αυτά.
Ειδικά για τα έργα οδοποιΐας, όπως είπε και ο κ. Βράιλας, µπορούµε να εφαρµόσουµε το
σύστηµα εντός τριών µηνών από τη σχετική απόφαση, δεδοµένου ότι τα υλικά της οδοποιΐας δεν
είναι πολλά και δεν χρειαζόµαστε και το παρατηρητήριο για να συλλέξουµε τα στοιχεία, ενώ τα
µηχανήµατα και τα λοιπά τα έχουµε ήδη περιλάβει στο σύστηµα.
Ποιοι συµβάλανε σ' αυτό το έργο; Και εδώ πρέπει να δώσω εύσηµα και στην Επιτροπή
παρακολούθησης, στον κ. Κωνσταντάκο, στον κ. Βράιλα, στον κ. Μπαρµπούτη και στον κ.
Μανδηλαρά, βλέπετε από τις οργανώσεις, οι οποίες πραγµατικά στήριξαν και καθοδήγησαν την
εργασία αυτή όχι εύκολα, όχι εύκολα, γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι έννοιες δεν είναι κοινές στην
αντίληψη του καθενός και βέβαια και τους συνεργάτες που βοήθησαν στην ανάπτυξη αυτού του
πιλοτικού έργου, τον Παναγιώτη και τον Αχιλλέα, υιών Αναγνωστόπουλου, τον κ. Λικάρτζη και
τον κ. Μοσχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε ότι αµέσως το σύστηµα ήταν distributed, στη
Θεσσαλονίκη δούλεψαν αυτοί, από εδώ εµείς.
Και τώρα τί κάνουµε; Ακούω ιδέες, ακούω σκέψεις. Εγώ έχω να προτείνω πάντως κάτι.
Να µην κάνουµε τα ίδια λάθη. Σίγουρα πρέπει να κάνουµε κάτι, αλλά όχι τα ίδια λάθη. Και αν
θέλετε να µιλήσουµε για το τί λάθη κάναµε, θέλουµε άλλη µια Ηµερίδα.
Και λέω κάτι πολύ σηµαντικό που πρέπει να το λάβουµε υπόψη µας. Σε όλα τα σχήµατα
που εφαρµόζονται διεθνώς, και εδώ είναι ο κύριος Φάνης Γιώτης που είναι ο Πρόεδρος του
Ελληνικού Charter του PMI, κάνει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας, Project Oriented
Organizations, το βασικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση ενός οργανισµού εάν είναι σε θέση
να διαχειριστεί έργα και projects και τα λοιπά, είναι η ικανότητά του να µαθαίνει από τα λάθη
του, το lessons learned.
Αυτό λοιπόν το lessons learned συνιστώ σε όλους να το διαβάσουν από την ιστοσελίδα
που θα σας δείξω στη συνέχεια. Μόνο εάν µαθαίνουµε από τα λάθη µας µπορούµε να
σηκώσουµε τον πήχη ψηλότερα. Αυτό, για όσους κάνουν και λίγο αθλητισµό, νοµίζω ότι είναι
προφανές. Ένας αθλητής που επαναλαµβάνει το ίδιο λάθος, άσχετα αν του λέει ο προπονητής
µην το κάνεις έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Γι' αυτό λένε οι Εγγλέζοι
raising the bar of the U.K. construction industry.
Πώς; Μαθαίνοντας από τα λάθη που κάναµε στο project των Ολυµπιακών αγώνων του
Λονδίνου 2012. Όλα είναι στο διαδίκτυο και όλη αυτή η γνώση και η πληροφορία διαχέεται
µέσω αυτής της ιστοσελίδας σε όλους αυτούς τους οργανισµούς προκειµένου όλοι αυτοί να
γίνουν οι απόστολοι της διόρθωσης και της βελτίωσης των συστηµάτων παραγωγής τεχνικών
έργων.
Σας αφήνω να το διαβάσετε. Κάπως έτσι κάναµε κι εµείς τα Ολυµπιακά έργα. Και αυτή
είναι η ιστοσελίδα. Συµβουλεύω να την δείτε διότι έχει πάρα πολύ υλικό χρήσιµο για όλους. Και
λέει εδώ ότι µέσω αυτού του κληροδοτήµατος διδαγµάτων η γνώση και τα µαθήµατα περνάνε σε
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όλους και βελτιώνουµε και σηκώνουµε τον πήχη πιο ψηλά στις επιδόσεις αυτού που λέγεται
κατασκευαστικός κλάδος και κατασκευαστική βιοµηχανία.
Για µένα, σ' αυτό το έργο υπάρχουν και νοµικά διδάγµατα, κύριε Χασάπη. Εξαιρετικά.
Υπόψη δε, γιατί επίκειται τις επόµενες µέρες, στις 28, µε τον ΣΕΓΜ συνδιοργανωτή και το ΤΕΕ,
µια πολύ σηµαντική Ηµερίδα για την τυποποίηση των συµβάσεων και των συµβολαίων κατά
FIDIK. Ένα από τα δυνατά σηµεία του όλου συστήµατος που προβάλλουν είναι ότι
χρησιµοποίησαν τυποποιηµένες συµβάσεις, όχι της FIDIK, τις εθνικές, τις NEC, New
Engineering Contracts. Όλα τα έργα γίνανε µε αυτές τις τυποποιηµένες συµβάσεις.
Για µένα λοιπόν το σηµαντικότερο δίδαγµα, αν θέλετε, από αυτή την ιστορία, το οποίο
πρέπει να αξιοποιήσουµε περαιτέρω, ήταν αυτό που επετεύχθη µέσω αυτού του έργου, µία
δηλαδή, δεν είναι ευκαιριακή, φαντάζοµαι, και δεν είναι συγκυριακή, µια έκφραση του κλάδου.
Βλέπετε αυτές τις πέντε υπογραφές που µπήκαν σε ένα κείµενο το οποίο λέει πώς θέλουµε να
είναι το σύστηµα. Και η από κοινού βέβαια ανάληψη αυτής της σχετικής πρωτοβουλίας. Είναι
τεράστιο άλµα και τεράστια κατάκτηση, η οποία όµως δεν φθάνει. ∆εν φθάνει και πρέπει γύρω
από αυτή τη λογική και γύρω από την αναγκαιότητα αυτού του µηχανισµού, για µηχανισµό να
µιλάµε και όχι για Επιτροπές, πρόσκαιρες, συγκυριακές, τέρµα αυτό, είναι από τα λάθη που
κάνουµε, και µαζί µε τις υπουργικές αποφάσεις που περιµένουµε και την Πολιτεία που
περιµένουµε να αναλάβει και να τα φτιάξει, να κάτσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, κυρίως
βέβαια το Υπουργείο το δικό µας µαζί µε τους οργανισµούς που περικλείει, έχει, θέλει να
αναβαθµίσει ή δεν θέλει, δεν ξέρω, ΙΟΚ παραδείγµατος χάριν, ας ορίσει εκείνον, ποιον φορέα
θέλει να παρακολουθεί το σύστηµα, ας τα βρει το ΙΟΚ µε τις υπηρεσίες τις αρµόδιες.
Στην πρόταση πλαίσιο που έχουµε υποβάλλει βλέπετε, αν θυµόσαστε, που διάβασε ο κ.
Κατινιώτης, περιλαµβάνεται και το ξεκαθάρισµα αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπηρεσιών.
Ευκαιρία τώρα µε την αναδιάρθρωση του Υπουργείου αυτά να ξεκαθαρίσουν, έτσι ώστε να
καταλήξουµε κάποτε σε κάποια βιώσιµη προοπτική για τη µεταρρύθµιση που χρειαζόµαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Ευχαριστούµε τον κ. Τουλιάτο για την πραγµατικά εµπεριστατωµένη εισήγηση και επειδή
αναφέρθηκε, ο ένας είναι παρών, ο άλλον είναι απών, ο παρών ο κ. Μενέλαος Κωνσταντάκος για
ένα µικρό σχόλιο.
Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ:
Καληµέρα κατ' αρχήν. ∆εν ξέρω γιατί αναφέρθηκε στο όνοµά µου και το συνδύασε µε την
αρχαιότητα ο κ. Τουλιάτος. Εγώ αποδίδω τρεις λόγους. Πρώτον λόγω οµηρικού ονόµατος,
Μενέλαος. Σηµαίνει µένος και λαός. ∆εν είναι ο θυµός του λαού. Το µένος σηµαίνει παραµένω
σταθερός στη θέση µου και λαός ήταν ο στρατός, απόδειξη οι Θερµοπύλες. ∆εύτερον, λόγω
ηλικίας. Ε, δεν είµαι και τόσο παλιός, 74 ετών. Τρίτον, λόγω µακράς παροχής υπηρεσιών στον
δηµόσιο τοµέα, 40 χρόνια. ∆έκα φορές ασχολήθηκα µε αναλύσεις τιµών. Ίσως και για τους τρείς
(3) λόγους.
Πέµπτη και Παρασκευή υπήρχε ένα συµπόσιο για τις συµβάσεις υπογείων έργων. Εκεί
προβλήθηκε ένα επίτευγµα, το 600 π.Χ., το Ευπαλίνειο όρυγµα, η σήραγγα της Σάµου.
∆ιαβολική σύµπτωση ότι αυτή η ταινία 20 λεπτών, την οποίαν πάλι την χρηµατοδότησε το
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ΣΤΕΑΤ, προβλήθηκε µετά από µία εισήγηση ενός Τούρκου συναδέλφου, ο οποίος παρουσίασε
το σοβαρότατο έργο που γίνεται αυτή τη στιγµή στη Ευρώπη που συνδέει τις δύο ακτές, µε
υποθαλάσσια σήραγγα, νοµίζω 35 χιλιοµέτρων, κάτω από τον Βόσπορο. Έτσι θα µπορούµε από
την Ινδία να φθάνουµε σιδηροδροµικώς στην Ευρώπη.
Εάν συγκρίνουµε αυτά τα δύο έργα λαµβάνοντας υπόψη και τον χρόνο που
εκτελέστηκαν, δεν ξέρουµε σε ποιο θα καταλήξουµε ότι είναι το σοβαρότερο τεχνολογικά και
οικονοµικά. Το Ευπαλίνειο όρυγµα το 600 π.Χ., ή η υποθαλάσσια σήραγγα και άλλα 100
χιλιόµετρα σιδηροδροµική γραµµή που θα ενώσει τις δύο ηπείρους.
Όσον αφορά πώς γίνονταν τα έργα στην αρχαιότητα, να αναφερθώ για τη ∆ηµοκρατία
της Αθήνας. Υπήρχαν έργα µε µειοδοτικούς διαγωνισµούς που αξιολογούσαν και πόσους
δούλους έχεις, τα µηχανήµατα εκείνης της εποχής ήταν οι δούλοι και όταν δεν τους έφθαναν
κάνανε και πόλεµο ν' αποκτήσουν. Υπήρχαν αναθέσεις, διότι δεν πιστεύω ότι την Ακρόπολη ο
Φειδίας την έκανε µε διαγωνισµό και υπήρχαν και Σ∆ΙΤ.
Πριν από 10 χρόνια µε επισκέφθηκε κάποιος κύριος όταν ήθελε να εισαγάγει τα Σ∆ΙΤ
στην Ελλάδα. Και του είπα: Κοµίζεις γλαύκα εις Αθήνας. ∆ιότι πρώτον και κύριον, µε Σ∆ΙΤ
έγινε η διώρυγα της Κορίνθου, µε Σ∆ΙΤ έγινε η ΟΥΛΕΝ, µε Σ∆ΙΤ έγινε ο σιδηρόδροµος, επί
Χαριλάου Τρικούπη και τα λοιπά.
Αλλά και µε Σ∆ΙΤ έγινε και η αποξήρανση µιας λίµνης στην Εύβοια στην αρχαιότητα,
όπου σε µία µόνο µαρµάρινη πλάκα που διασώζεται, γράφεται όλος ο νόµος περί εκτελέσεως
έργων που χωράει σε δύο σελίδες. Είναι ακόµα, νοµίζω, στο Μουσείο της Ελευσίνος.
Από τη µετάφραση προκύπτει ότι, καλύπτει όλον τον νόµο 5367/32 περί εκτελέσεως
∆ηµοσίων ΄Εργων και απέχει πάρα πολύ από όλους τους µετέπειτα νόµους που είναι εκατοντάδες
σελίδες. Γίνανε feuille volant οι νόµοι, δεν µπορούµε να βγάλουµε άκρη. Είχα την τύχη να
εργαστώ σε κάποιο έργο µε τρεις νόµους, από τον 5367/32 µέχρι τον 1418/84 που
εκκαθαρίστηκε ο Μόρνος και τα πράγµατα ήταν καθαρά.
Η πρόοδος της νοµικής επιστήµης µας έχει µπλέξει άσχηµα, για να ερµηνεύσεις έναν
νόµο πρέπει να έχεις υπόψη σου µια ολόκληρη Βιβλιοθήκη, αφού οι παραποµπές είναι άπειρες.
Όσον αφορά για την ετεροδοσοληψία, το λάδωµα και όλες τις παραλλαγές που αναφέρει
ο κύριος Τάσιος, δυστυχώς, υπήρχαν και στην αρχαιότητα αλλά είναι και σπορ ολόκληρης της
υφηλίου. Και ο Φειδίας πήγε στο ∆ικαστήριο για τον Παρθενώνα και πολλοί άλλοι και
τιµωρήθηκαν αυστηρά. Αλλά αυτό είναι ένα κακό προηγούµενο όλων των Ελλήνων. Ίσως είναι
ένας από τους κρίκους που συνδέει ότι είµαστε απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων. Είχα την
ευκαιρία χθες το βράδυ να πάω να δω το θεατρικό έργο "Tου Κουτρούλη ο γάµος". Όσοι δεν το
είδατε, πηγαίνετε να τον δείτε, και συµπεράνετε αν βασίζεται σε σηµερινά στοιχεία ή του 1834
που γράφτηκε αυτό το έργο από απόψεως πελατειακής πολιτικής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Επειδή έχουµε καταφέρει να είµαστε δέκα λεπτά µπροστά, θα τα αξιοποιήσουµε για ένα µικρό
διάλειµµα δέκα λεπτών και συνεχίζουµε.
(∆ιάλειµµα δέκα λεπτών)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Συνεχίζουµε. Χαιρετισµό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου ο Χρήστος ο
Σπίρτζης.
Κος ΣΠΙΡΤΖΗΣ:
Κατ' αρχήν να µε συγχωρείτε. Το πρωί γίνεται ένας πανικός. Ολοκληρώνεται µία διετία σοκ,
δέους και χάους και θέλω να το πω αυτό γιατί έχει κατατεθεί και συζητείται την εβδοµάδα που
διανύουµε, στη Βουλή, και στις Επιτροπές της Βουλής, ένα σχέδιο νόµου που έχει 328 άρθρα,
είναι 14 σχέδια νόµου σε ένα, είναι 18 σελίδες, είναι τα περιεχόµενα, από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, και ταυτόχρονα µε αυτό συζητείται ο νέος οικοδοµικός κανονισµός, το Ελληνικό και
ο Ήλιος και ψηφίζεται και απ' ό,τι µάθαµε έχει κατατεθεί στις Επιτροπές της Βουλής το σχέδιο
νόµου για τις απαλλοτριώσεις. Το ένα από τα τρία δηλαδή µέρη που συζητούσαµε τον Νοέµβριο
του 2010 για τα δηµόσια έργα.
Οπότε φαντάζοµαι ότι µε πολλούς από εσάς θα έχουµε άµεση συνεργασία µέσα στην
εβδοµάδα. Όλα αυτά τα σχέδια νόµου πηγαίνουν µε τη διαδικασία του επείγοντος στο
Κοινοβούλιο για να συζητηθούν, πέρα από τα τρέχοντα που έχουµε, λες και θα σταµατήσει η
ζωή µόλις προκηρυχθούν οι εκλογές.
Συνάδελφοι, είναι γνωστές οι θέσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Είναι κοινή
διαπίστωση εδώ και δεκαετίες ριζωµένη στην κοινή γνώµη η αντίληψη για την αδιαφάνεια, τη
διαφθορά, το κακό παραγόµενο αποτέλεσµα, την κακώς εννοούµενη συναλλαγή,
αµφισβητήσιµους διαγωνισµούς, ελλιπείς ή κακής ποιότητας µελέτες, κακότεχνα και πρόχειρα
έργα, αναιτιολόγητα υψηλές συµβάσεις στα δηµόσια έργα.
Είναι µία αντίληψη που µαζί µε τη γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα και τις ασάφειες
της νοµοθεσίας οδηγεί, εξαναγκάζει σε κάθε κυβέρνηση, ανεξάρτητα της πολιτικής απόχρωσης
και του χρόνου θητείας, να επιχειρεί κάθε φορά τη θεσµοθέτηση ενός πλαισίου παραγωγής
δηµοσίων έργων.
Είναι αυτή η πραγµατικότητα όµως για τα δηµόσια έργα στη χώρα µας; Η απάντηση δεν
είναι απλή και δεν µπορεί να είναι µονοσήµαντη και δεν είναι απλή ιδιαίτερα αυτή την εποχή που
έχουµε µηδενισµό στην ουσία, των δηµοσίων έργων, και των µελετών.
Προφανώς η άποψη της κοινής γνώµης δεν διαµορφώθηκε ούτε αναίτια ούτε άδικα.
Προφανώς όλα τα παραπάνω φαινόµενα εµφανίστηκαν και ή συνεχίζουν να συµβαίνουν ή έχουν
λόγω της µικρότερης έντασης πέσει σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό.
Προφανώς κάποιοι επωφελούνται από την υφιστάµενη κατάσταση και αυτοί που
ωφελούνται θέλουν επικίνδυνα και επικοινωνιακά να διογκώσουν αυτή την αντίληψη και να το
χρησιµοποιήσουν ως άλλοθι για τεκµηρίωση δήθεν νοµοθετικών τοµών και αναπαραγωγή της
εικόνας που ταυτίζει τον µελετητή µε τον ασυνείδητο επιστήµονα, τον εργολήπτη µε τον
αδίστακτο επιχειρηµατία µε µοναδικό στόχο το κέρδος, τον δηµόσιο υπάλληλο ως τον µόνιµο
δωρολήπτη και εµείς συµπληρώνουµε, γιατί αυτό ζούµε και αυτά είναι και τα µηνύµατα από τα
φαινόµενα που παρακολουθούµε σε ηµέρες σαν την χθεσινή, τον πολιτικό ως ηθικό αυτουργό, αν
όχι συµµέτοχο της όλης διαδικασίας.
Οφείλουµε λοιπόν και σαν Τεχνικό Επιµελητήριο και σαν τεχνικός κόσµος να δώσουµε
µία άλλη απάντηση σε όλο αυτό το πλέγµα που συµµετείχαµε όλα αυτά τα χρόνια, οφείλουµε να
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πάρουµε τις δικές µας ευθύνες, οφείλουµε να έχουµε συγκεκριµένη πρόταση για όλα και δεν θα
πάµε να ανακαλύψουµε την Αµερική.
Υπάρχουν συστήµατα σε όλο τον κόσµο που µπορούν να υιοθετηθούν, να
προσαρµοστούν στις δικές µας ιδιαιτερότητες και στις δικές µας ανάγκες. Γίνεται µέσα στην
εβδοµάδα ένα Συνέδριο, µια Ηµερίδα για το FIDIK και γίνεται υπό την αιγίδα και του
Υπουργείου και του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Έχουµε τον Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών
σαν εργαλείο που µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε και για τις προδιαγραφές και για τα
τιµολόγια.
Παρ' ότι κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει πολύς λόγος για την κατάργηση του ΙΟΚ, ήταν µία
πρόταση του Τεχνικού Επιµελητηρίου και του τεχνικού κόσµου να υπάρχει ΙΟΚ και γι' αυτό θα
κάνουµε τα πάντα για να συνεχίσει να υπάρχει τελικά. Τελικά, ναι, µέχρι τις εκλογές, θα σας πω
εγώ µέχρι τον Ιούνιο.
Είναι επίσης αδιανόητο για µια χώρα που έχει διεξάγει Ολυµπιακούς αγώνες, µεγάλα
οδικά και συγκοινωνιακά έργα, χιλιάδες κτιριακά έργα, υποδοµές υψηλής τεχνολογίας στις
τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, να µην έχει εντάξει την τεχνική της νοµοθεσία,
προδιαγραφές, πρότυπα, πιστοποιήσεις υλικών, εργασιών και τεχνιτών και βέβαια τιµολόγια.
Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν, και το ξέρουµε εµείς καλύτερα από τον καθένα, σε τυχαίες
επιλογές προδιαγραφών, είτε λόγω γνώσεων, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω σκοπιµότητας. Είναι
πραγµατικά κάποιες φορές τραγελαφικές οι προδιαγραφές που δίνονται στην προκήρυξη ενός
έργου, όταν η τεχνική γνώση αντικαθίσταται από το copy-paste του Word και οι ανύπαρκτες
πρότυπες προκηρύξεις, οι απηρχαιωµένη εθνική τεχνική νοµοθεσία και η ελλιπής κατάρτιση
ολοκληρώνουν τη χαοτική κατάσταση.
Στα τιµολόγια υλικών και εργασιών η κατάσταση είναι σαφώς χειρότερη, αρκεί κανείς να
τα διαβάσει για να διαπιστώσει ότι πολλά από τα περιγραφόµενα υλικά πλέον δεν
χρησιµοποιούνται, οι περιγραφές και οι τεχνολογίες εργασιών επίσης δεν χρησιµοποιούνται, δεν
υπάρχει καµία διασύνδεση µε την επιστηµονική µέθοδο και τεκµηρίωση της τιµής, δεν υπάρχει
επίσης κανένας αυτοµατισµός αλλαγής των τιµών σε σχέση µε την αγορά, ιδιαίτερα σε έργα που
διαρκούν χρόνια και σε υλικά που η διακύµανση των τιµών της αγοράς είναι καθηµερινή.
∆εν φθάνει, εποµένως, να υιοθετήσουµε µόνο ένα σύστηµα για να βγουν τα τιµολόγια.
Βλέπω εδώ τώρα τον Νίκο τον Μαρσέλο, τρέχαµε πριν 15 µέρες για να µη βγει υπουργική
απόφαση που ενσωµατώνει 295 προδιαγραφές πρότυπα που δεν έχουν καν µεταφραστεί στα
Ελληνικά, στη συνεδρίαση µιας Επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης σε τρεις ώρες. Στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. ∆εν έγινε. Το σταµατήσαµε. Ελπίζουµε να το έχουµε σταµατήσει µέχρι
το τέλος, γιατί άλλαξε και ο Υπουργός στο ενδιάµεσο.
∆εν είναι δυνατόν οι προτάσεις που έχουµε κάνει για το Παρατηρητήριο τιµών που θα
µετέχουν όλοι, θα έχει συγκεκριµένη επιστηµονική µέθοδο δειγµατοληψίας και από άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες να µην υλοποιείται, δεν είναι δυνατόν να µην υπάρχει κοινό τιµολόγιο και
κοινές προδιαγραφές σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα.
Αυτά είναι διεθνείς πρωτοτυπίες. Πιστεύω ότι οι φορείς που εκπροσωπούνται σήµερα
στην Ηµερίδα είναι ικανοί και προτάσεις τεκµηριωµένες να έχουν και να προχωρήσουν, ακόµη
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και µόνοι τους, αν οι πολιτικές ηγεσίες δεν επιθυµούν να εκσυγχρονίσουν τον τοµέα των έργων,
δηµόσιων και ιδιωτικών.
Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο µπορεί να παίξει την
οµπρέλα και τον συντονισµό σ' αυτή την προσπάθεια ικανοποιώντας και το τελευταίο αίτηµα που
έχουµε ως τεχνικός κόσµος και συνεπέστατα η πολιτική ηγεσία αρνείται να το προχωρήσει ή να
το δώσει στο Τεχνικό Επιµελητήριο, τα ενιαία µητρώα µελετητών, εργοληπτών και
κατασκευαστών, δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, που να είναι στο Τεχνικό Επιµελητήριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Ροδάκης να µας εισηγηθεί το επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξης
Παρατηρητηρίου τιµών συντελεστών παραγωγής δηµοσίων έργων.
Κος ΡΟ∆ΑΚΗΣ:
Καληµέρα σε όλους και από µένα. Κατ' αρχήν θα ήθελα να σας εκφράσω σαν από τις
µεγαλύτερες εταιρείες στον κόσµο όσον αφορά τον ελεγκτικό και τον συµβουλευτικό του
χαρακτήρα, την τιµή την οποίαν νοιώσαµε ότι από την στιγµή κατά την οποίαν συνεργαστήκαµε
µε τον δικό σας κλάδο και ειδικότερα για ένα τόσο σηµαντικό θέµα όσο το παρατηρητήριο
τιµών.
Ειδικότερα σε έναν κλάδο ο οποίος έχει παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη της
χώρας, δηµιουργώντας υποδοµές απαράµιλλης ποιότητας, υποδοµές τις οποίες χρησιµοποιούµε
όλοι και που επί δεκαετίες ουσιαστικά ήταν και ελπίζουµε να παραµείνει η ατµοµηχανή της
Ελληνικής οικονοµίας.
Και σίγουρα βλέπουµε ότι η υστέρηση ή αν θέλετε τα προβλήµατα τα οποία
αντιµετωπίζει σήµερα ο κλάδος είναι µέρος, ένα πολύ µεγάλο µέρος, αποτελεί ένα µεγάλο µέρος
της κρίσης την οποίαν περνάει η Ελληνική οικονοµία.
Ένα δεύτερο το οποίον θα ήθελα να πω είναι ότι η εικόνα την οποίαν βλέπετε σαν πρώτη
διαφάνεια δεν υπάρχει στη χώρα, είναι ένα έργο το οποίο εµείς πειράξαµε ουσιαστικά για να
δείξουµε ότι οι γέφυρες, το χάσµα, υπάρχει ένα µικρό χάσµα σε µία πολύ µεγάλη κοινότητα, σε
µία µεγάλη κοινότητα επιστηµόνων, ιδιαίτερα ικανών εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Σκοπός λοιπόν ήταν να δούµε πώς θα γεφυρώσουµε αυτό το χάσµα. Πηγαίνοντας λοιπόν
στην δουλειά η οποία έγινε, όσον αφορά τη βιωσιµότητα της συγκεκριµένης ιδέας θα ήθελα να
µείνω στους κυρίαρχους παράγοντες, στους πιο κρίσιµους παράγοντες τόσο της επιτυχίας όσο
και της βιωσιµότητας του συγκεκριµένου εγχειρήµατος.
Κατ' αρχήν να ξεκινήσουµε ότι το παρατηρητήριο τιµών ως αρχικό σκοπό τουλάχιστον,
πηγαίνοντας στη σκοπιµότητα της ιδέας και της πρωτοβουλίας είναι να φτιαχτεί ένα σύστηµα
αναφοράς. Ένα σύστηµα αναφοράς για µια κοινότητα η οποία θα εµπεριέχει όλα τα µέλη τα
οποία συνεργάζονται θέλοντας και µη αρµονικά για να φέρουν ένα τόσο εξαιρετικό αλλά και
τόσο σπουδαίο αποτέλεσµα.
Είναι ένα ανοικτό, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγχείρηµα. Γιατί µη κερδοσκοπικού;
∆ιότι ο σκοπός του δεν είναι να φέρει οικονοµικό αποτέλεσµα, αλλά η όποια αξία θα παράγει να
γυρίζει πίσω στα µέλη της κοινότητας τα οποία θα το στηρίζουν.
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Αυτό είναι το πρώτο και κυρίαρχο χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας.
Το δεύτερο κυρίαρχο χαρακτηριστικό και αν θέλετε κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας είναι
αυτό που λέµε πολυσυµµετοχικότητα. Όλα τα µέλη αυτής της κοινότητας, ξεκινώντας από την
Πολιτεία, µε τα πολιτικά σώµατα τα οποία είναι τα Υπουργεία τα οποία ουσιαστικά ρυθµίζουν,
ελέγχουν και από τη ν άλλη πλευρά χαράζουν πολιτική όσον αφορά τις υποδοµές της χώρας θα
πρέπει να συµµετάσχουν, σίγουρα το µεγαλύτερο επιστηµονικό και το πιο έγκυρο σώµα
µηχανικών, όπως είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο, το οποίο έχουµε τη χαρά να µας φιλοξενεί
σήµερα, οι εργοληπτικές οργανώσεις, η τυποποίηση, κάτι το οποίο στην ουσία θα παίξει ένα
σηµαντικότατο ρόλο από τούδε και εις το εξής στη χώρα. Πρέπει να καταθέσουµε εδώ και ως
εταιρεία, εταιρεία η οποία συνεργάζεται µε το κράτος και συνεργάζεται και µε όλα τα κράτη
αυτού του πλανήτη, ότι στην πραγµατικότητα η χώρα αλλάζει.
Θέλοντας και µη θα αλλάξει προς το καλύτερο, θα αλλάξει επίπονα ίσως, διότι θα πρέπει
να αλλάξει σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτό το
οποίο πέτυχαν όλοι οι άλλοι εταίροι µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και στον υπόλοιπο
πλανήτη. Είναι η συνεργασία, είναι η αντίληψη ότι στην πραγµατικότητα το συµφέρον του
συνόλου είναι και το συµφέρον όλων µας.
Εποµένως η συνεργασία και η πολυσυµµετοχικότητα είναι ίσως τα κύρια και οι
κυριότεροι και κρίσιµοι παράγοντες της επιτυχίας.
Σίγουρα είναι η αµεροληψία και η εγκυρότητα, η αξιοπιστία ενός τέτοιου συστήµατος,
κάτι που σηµαίνει ξεκάθαρες διαδικασίες. ∆ιαδικασίες οι οποίες µπορούν να ελέγχονται ανά
πάσα στιγµή από τα µέλη τα οποία συµµετέχουν, από ανεξάρτητες Αρχές και εκατό τοις εκατό
θα πρέπει να είναι ταυτόσηµες ή αν θέλετε, παράλληλες µε αυτό που είπε ο κ. Πρόεδρος
προηγουµένως, πρακτικές οι οποίες χρησιµοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον
πλανήτη, σε όλα τα σύγχρονα κράτη τα οποία σε όλη την χρονική διάρκεια της συνεργασίας
ψάξαµε µε τα µέλη των συλλόγων σας και είδαµε ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ κοινός τόπος.
Επίσης, µια ευχάριστη έκπληξη για µας ήταν η βαθιά γνώση του κλάδου σας όσον αφορά
το τί γίνεται στον υπόλοιπο χώρο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη.
Αυτό που θέλω να µας µείνει λοιπόν από αυτό που βλέπουµε τώρα, διότι θα προσπαθήσω
να είµαι σύντοµος, να µην κλέψω από τον πολύτιµο χρόνο σας, είναι ότι πρώτον η
ανταποδοτικότητα, που σηµαίνει στήριξη από τα µέλη της κοινότητας, καθώς επίσης και αξία
προς τα µέλη της κοινότητας προς τα πίσω, η πολυσυµµετοχικότητα αλλά και η εγκυρότητα των
αποτελεσµάτων θα είναι το κύριο και βασικό χαρακτηριστικό.
Τώρα, ας δούµε πηγαίνοντας σχετικά γρήγορα, τί είναι και πώς θα λειτουργεί το
συγκεκριµένο εγχείρηµα. Κατ' αρχήν και πηγαίνοντας και σε αυτό το οποίο έντονα ανέφερε ο κ.
Τουλιάτος στη δικιά του τοποθέτηση, µιλάµε για ένα διαδικτυακό τόπο. Ουσιαστικά µιλάµε γι'
αυτό το οποίο λέµε στα Αγγλικά portal.
Είναι µια κοινότητα η οποία συµµετέχει, η οποία συνενώνει µέσα από το διαδίκτυο όλους
τους ενδιαφερόµενους φορείς µε αξιόπιστα δεδοµένα, δηµιουργώντας συνθήκες να οµιλούν όλα
τα µέλη από όλους προς όλους, να υπάρχει ένας πολύπλευρος έλεγχος και στο τέλος µια
ρεαλιστική απεικόνιση της αγοράς, κάτι το οποίο έντονα όλα τα µέλη έχουν θέσει µέχρι σήµερα
στις τοποθετήσεις τους.
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Εκατό τοις εκατό το λειτουργικό µοντέλο θα πρέπει να είναι ελεύθερο και θα είναι
ελεύθερο όσον αφορά την πρόσβαση των χρηστών. Η πληροφορία πρέπει να διαχέεται και
πρέπει να διαχέεται ελεύθερα και ανέξοδα και αυτό είναι ο πρωταρχικός στόχος του
λειτουργικού του µοντέλου.
Ο δεύτερο στόχος είναι, όπως είχαµε πει και προηγουµένως, η αξιοπιστία. Εποµένως όλα
τα µέλη τα οποία θα συµµετάσχουν, το ίδιο το παρατηρητήριο, οργανισµός τον οποίον
αναφέραµε προηγουµένως, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και σε ένα βαθµό θα πρέπει να το
ακολουθεί αυστηρά, όσον αφορά τους ελέγχους, της προβολής, αν θέλετε, δύο πραγµάτων.
Το πρώτο όσον αφορά την ύπαρξη και την εγκυρότητα των στοιχείων τα οποία θα
προβάλλονται µέσα από το παρατηρητήριο, και κατά δεύτερον και κάτι το οποίο είχε τεθεί από
την αρχή ως πολύ σηµαντικό, την τυποποίηση και τη σήµανση, την επιβεβαίωση, αν θέλετε, της
τυποποίησης των υλικών όσον αφορά τουλάχιστον τους προµηθευτές συµµετέχοντες στο
συγκεκριµένο παρατηρητήριο.
Το τρίτο θέµα το οποίο, αν θέλετε το τρίτο κύριο συστατικό του παρατηρητηρίου, εκτός
από την ελεύθερο πρόσβαση των χρηστών, την ελεγµένη συµµετοχή τόσο των προµηθευτών, των
κατασκευαστών όσο και των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στον κλάδο
είναι τα ίδια τα προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούµε – επιτρέψτε µου τον πληθυντικό ευγενείας, το
πρώτο πρόσωπο ευγενείας, - χρησιµοποιούµε όσον αφορά την καθηµερινή µας δουλειά, τα
µηχανήµατα, τις µισθώσεις αυτών αλλά και τα ίδια τα µηχανήµατα, µια αντικειµενική εικόνα του
εργατικού κόστους καθώς επίσης και τις υπηρεσίες προς τρίτους ή από τρίτους.
Τί θα παρέχει όµως ουσιαστικά σ' αυτά τα επίπεδα το παρατηρητήριο; Ειδικότερα όσον
αφορά τα υλικά µία ξεκάθαρη διαδικασία, όπως αναφέρθηκα και προηγουµένως, τιµοληψίας,
όπου θα εµφανίζει κυρίως τη µέση τρέχουσα τιµή όσον αφορά τόσο τα υλικά, τα µηχανήµατα, το
εργατικό κόστος και τις υπηρεσίες, όπως προείπα, προηγουµένως, µε µία πολύ συγκεκριµένη,
ξεκάθαρη διαδικασία, διαδικασία η οποία θα µπορεί να ελέγχεται, διαφανέστατη, ούτως ώστε να
έχουµε όλη την πρόσβαση και να γνωρίζουµε το τρέχον κόστος όλων αυτών των συστατικών
όσον αφορά τα δοµικά ή τα τεχνικά έργα τα οποία εκτελούνται στη χώρα.
Τελικά θα κωδικοποιούνται και θα κωδικοποιούνται µε έναν απλό τρόπο, τον οποίον θα
µπορούν όλοι να κατανοούν, αλλά θα εµπεριέχει και όλες τις κωδικοποιήσεις οι οποίες
επιβάλλονται ή αν θέλετε ακολουθούνται από την πρακτική ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε
στόχο να µπορεί να ανιχνευθεί κάποιο υλικό µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Επίσης θα µια στατιστική παρακολούθηση της αγοράς όσον αφορά τους δείκτες τους
οποίους όλοι θέλουµε να παρακολουθούµε και διευκολύνουν πάρα πολύ την εργασία, καθώς
επίσης και διασυνδέσεις, όπως αντιλαµβάνεστε, των υλικών µε τους προµηθευτές και όχι µόνον
σε επίπεδο ονόµατος αλλά και ανά γεωγραφική περιοχή.
Τί θα σήµαινε αυτό; Κατά πρώτον σηµαίνει δηµοκρατία και χαµηλό κόστος. Όλοι οι
προµηθευτές οι όλοι οι συµµετέχοντες στον κλάδο θα µπορούµε µε ελάχιστο κόστος, καθώς το
παρατηρητήριο δεν θα απλώς ενσωµατώνει την πληροφορία αλλά θα βοηθάει και την προβολή
της. Σε περίπτωση, παραδείγµατος χάριν, που κάποιος νέος προµηθευτής θέλει να προβάλει
κάποιο δικό του υλικό, να δηµιουργήσει από µόνος του µία ιστοσελίδα, θα έρχεται αρωγός το
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παρατηρητήριο σ' αυτή την προσπάθεια, εποµένως θα έχουµε µία προβολή όλων ανά
γεωγραφική περιοχή σε όλη την επικράτεια.
Μπορούµε να σκεφθούµε λοιπόν αν κάποια εργοληπτική ή κάποια κατασκευαστική
εταιρεία θέλει να ανιχνεύσει, να βρει πώς κινείται η αγορά σε όλη την επικράτεια σε ένα
συγκεκριµένο υλικό, ποια είναι η µέση του τιµή και ποιοι οι προµηθευτές οι οποίοι το παρέχουν,
δύο-τρία κλικ θα απέχει η πληροφορία από την συγκεκριµένη εταιρεία.
Το ίδιο βέβαια λειτουργεί και αµφίδροµα, οπότε αντιλαµβάνεστε το όφελος για όλο τον
κλάδο.
Η πληροφορία η οποία προηγουµένως στην τοποθέτησή του ο κύριος Τουλιάτος είπε για
το learning legacy του London, το LD-12, αυτή η κληρονοµιά, την οποίαν έτσι βάπτισαν οι
συνάδελφοί σας στο εξωτερικό, θα είναι ένα µέρος από τις πληροφορίες οι οποίες θα δίδονται
µέσα από το παρατηρητήριο.
∆εν είναι µόνο οι τιµές, είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίον όλα τα µέρη θα µπορούν
να πάρουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία χωρίς να αναγκάζονται να διατρέχουν µέσα σε όλο
το διαδίκτυο να βρουν µια πληθώρα πληροφοριών, η οποία µπορεί να είναι και άσχετη όσον
αφορά στο αντικείµενο.
Εποµένως οι ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, πρότυπα, τυποποιήσεις προϊόντων, προµηθευτές,
εργοληπτικές οργανώσεις, µηχανικοί, µελετητές, και συγχωρέστε µε αν έχω ξεχάσει κάτι, όλα θα
είναι µέσα στο ίδιο portal και κατά συνέπεια η πληροφορία θα είναι εκεί, θα µπορούµε να την
αξιοποιήσουµε εύκολα, γρήγορα και έγκυρα.
Όπως σας είπα και προηγουµένως και άλλα δύο θέµατα τα οποία ίσως θα πρέπει να
ξεδιαλυθούν όσον αφορά τις υπηρεσίες του παρατηρητηρίου. Το πρώτο είναι η σύνδεση του
παρατηρητηρίου µε τα άρθρα, τα τιµολόγια και την δουλειά η οποία έχει γίνει από προηγούµενη
οµάδα, από την ACS Hellas, τον κ. Τουλιάτο και τους υπόλοιπους συνεργάτες όσον αφορά τον
εύκολο και τυποποιηµένο τρόπο υπολογισµού του κόστους και επίσης όσον αφορά την
ανταποδοτικότητα το παρατηρητήριο θα ζει από τις συνδροµές των µελών του.
Αυτή είναι η λογική η οποία έχει περάσει καθώς επίσης η αξία την οποίαν θα παράγει θα
γυρίζει εύκολα και γρήγορα πίσω στα µέλη του.
Το κόστος των συνδροµών, και ερχόµενος τώρα σε κάτι το οποίο νοιώθουµε πιο καλά,
που είναι τα οικονοµικά, θα έλεγα ότι είναι ελάχιστο. Το ευτύχηµα είναι ότι δεν είστε λίγοι, είστε
αρκετοί. Αυτό σηµαίνει ότι επιµερίζεται το κόστος. Έχει γίνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια το
κόστος να επιµεριστεί σε ένα πολύ µικρό ποσό, να φθάσει σε ένα πολύ µικρό ποσό και όντως θα
είναι έτσι, ελάχιστο, αµελητέο, και µε αυτόν τον τρόπο διατηρούµε και την ανεξαρτησία του και
την ανταποδοτικότητα του παρατηρητηρίου.
Εποµένως κλείνοντας όσον αφορά το λειτουργικό του µοντέλο αλλά και τις παρεχόµενες
υπηρεσίες θα έλεγα ότι η όλη προσπάθεια έχει να κάνει πραγµατικά µε µία ανοικτή πρόσκληση,
µε ένα αγκάλιασµα όλου του κλάδου και φιλοδοξεί να είναι το πρώτο κλικ που θα έχετε πάντα
στο µυαλό σας τη στιγµή κατά την οποία θέλετε να ψάξετε, να επιβεβαιώσετε ή να αναλύσετε
κάτι στα πλαίσια της πραγµατικά σύνθετης εργασίας σας.
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Σίγουρα φιλοδοξεί και κάτι παραπάνω. Φιλοδοξεί να είναι ουσιαστικά ένα σηµείο
αναφοράς, όχι µόνο για τον κλάδο, όχι µόνο για το ιδιωτικό µέρος του κλάδου, καθώς επίσης και
για τις ρυθµιστικές µας Αρχές.
Η αξιοπιστία του και η επιτυχία του σε ένα βαθµό και εντός εισαγωγικών θα το
"επιβάλει". Και αυτή είναι η ελπίδα και η φιλοδοξία όλων όσων έχουµε συµµετάσχει στην
συγκεκριµένη προσπάθεια.
Κλείνοντας θα έλεγα ότι αυτό είναι το πραγµατικό έργο το οποίο ουσιαστικά πειράξαµε
λίγο. ∆εν θα έλεγα ότι το τραβήξαµε από τα µαλλιά γιατί ουσιαστικά θα θεωρηθεί ότι µιλάω από
θέση ισχύος. Είναι το έργο όπως το βρήκαµε, είναι τα έργα τα οποία πατάµε όλοι σαν πολίτες,
είναι οι υποδοµές τις οποίες έχετε αφήσει πίσω σας σαν κληρονοµιά, είναι καιρός ν' αλλάξουµε,
είναι καιρός να πάµε µερικά βήµατα µπροστά και νοµίζω ότι τώρα είναι η ώρα.
Η διάθεση υπάρχει και εµείς τελειώνοντας αυτή τη δουλειά θα έλεγα ότι φύγαµε µε ένα
χαµόγελο συνεργαζόµενοι µε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγµατικά υψηλού επιστηµονικού
επιπέδου, αρκετά φιλόδοξοι µε την πολύ καλή έννοια του όρου και αποτελούν πραγµατικά, για
µας τουλάχιστον που είµαστε µελετητές, οικονοµολόγοι και ελεγκτές, αποτελούν ελπίδα για το
αύριο και ελπίζουµε ότι η προσπάθεια να συνεχιστεί και θα στεφθεί µε την επιτυχία την οποίαν
φαντάζονται όλοι οι συµµετέχοντες σ' αυτήν.
Αυτό από τη µεριά µας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο τον οποίον µου
δώσατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Και τώρα περνάµε στην εισήγηση από τη µεριά του ΙΟΚ. Ο Πρόεδρος, ο συνάδελφος ο Γιώργος
ο Κοντορούπης, για τη σχέση µεταξύ εθνικών τεχνικών προδιαγραφών ΕΤΕΠ και αναλυτικών
τιµολογίων – αν δεν κάνω λάθος. Εισήγηση από την κυρία ∆ηµοπούλου που είναι ∆ιευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών στο ΙΟΚ.
Κα ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ:
Καληµέρα, ονοµάζοµαι Ελένη ∆ηµοπούλου και είµαι Τεχνική ∆ιευθύντρια του ΙΟΚ. Θα
ξεκινήσω παρουσιάζοντας µε λίγα λόγια τον σκοπό του ΙΟΚ. Το ΙΟΚ ιδρύθηκε το 1998 µε το
νόµο 2576 για τη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης των δηµοσίων έργων της χώρας και
σκοπό έχει την έρευνα και τη µελέτη θεµάτων που έχουν σχέση µε το σχεδιασµό, το κόστος, την
παραγωγικότητα, την ποιότητα, τη χρηµατοδότηση και την ανάθεση των κατασκευών µε στόχο
την εξασφάλιση του εξορθολογισµού του κατασκευαστικού τοµέα, µε βελτιστοποίηση της
ποιότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους των έργων στην Ελλάδα.
Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του περιλαµβάνεται η συγκέντρωση, επεξεργασία και
αξιολόγηση των κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται µε την κατασκευαστική δραστηριότητα
στη χώρα στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, η έρευνα και µελέτη για την ποιοτική και
ποσοτική παραγωγή υλικών και προϊόντων κατασκευής, την κοστολόγηση, καθώς και την
ποιοτική και ποσοτική επάρκεια των διαθέσιµων µέσων και δυναµικού στις κατασκευές, στην
καταγραφή, συµπλήρωση και επικαιροποίηση των αναλυτικών τιµολογίων του δηµοσίου και τις
προτάσεις για τη λήψη µέτρων που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας µε
ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής των έργων.
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Τί έχει κάνει το ΙΟΚ µέχρι σήµερα στο πλαίσιο της σηµερινής Ηµερίδας: Το ΙΟΚ στο
πλαίσιο του προγράµµατος δράσεων Action Plan για τον εκσυγχρονισµό της ποιότητας
παραγωγής των δηµοσίων έργων της χώρας ανέλαβε τη διαχείριση της υλοποίησης του
αντικειµένου της 2ης Ο∆Ε, «Τεχνικές Προδιαγραφές και Σύστηµα Προσδιορισµού Κόστους», το
οποίο συντονίστηκε από τον οµότιµο καθηγητή του ΕΜΠ κ. Θ.Π.Τάσσιο.
Το αντικείµενο της 2ης Ο∆Ε επιµεριζόταν σε τρία υποέργα και υλοποιήθηκε από οµάδες
εργασίας που αποτελούσαν επιλεγµένοι και έµπειροι µηχανικοί του δηµόσιου τοµέα, του
πανεπιστηµιακού χώρου, καθώς και µελετητές και κατασκευαστές. Ασχολήθηκαν 100 και πλέον
έµπειροι µηχανικοί επί µία διετία.
Εν τάχει τί περιελάµβανε αυτό το έργο. Το Υποέργο 1 είχε ως αντικείµενο την κατάρτιση
προσωρινών εθνικών τεχνικών προδιαγραφών για τα δηµόσια έργα. Συντάχθηκαν 440 σύγχρονα
κείµενα τεχνικών προδιαγραφών τα οποία είχαν οµοιόµορφη δοµή και κάνουν συστηµατική
παραποµπή στα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχουν συνταχθεί προδιαγραφές που καλύπτουν όλες τις
κατηγορίες κατασκευών.
Το Υποέργο 2, είχε ως αντικείµενο τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος τιµολόγησης των
∆ηµοσίων Έργων. Το ΙΟΚ προχώρησε στην επικαιροποίηση και τη συµπλήρωση των
υφιστάµενων αναλύσεων τιµών για τα δηµόσια έργα. Συντάχθηκαν αναλύσεις τιµών και για τις
ΗΜ εργασίες, έγιναν συνοπτικοί περιγραφικοί κατάλογοι άρθρων που είχαν ένα πολυεπίπεδο
σύστηµα κωδικοποίησης ώστε να είναι εύκολη η εισαγωγή και νέων άρθρων όπου αυτό
απαιτείτο και αναπτύχθηκε ένα σύστηµα προσδιορισµού της ωριαίας δαπάνης µηχανηµάτων
έργων σε περιβάλλον Access. Ήταν µια προσπάθεια συστηµατοποίησης και αυτοµατοποίησης
των στοιχείων µε ανοιχτή δοµή ώστε να είναι εύκολη η εισαγωγή και νέων πρόσθετων
κατηγοριών µηχανηµάτων. Επίσης το ΙΟΚ επεξεργάσθηκε οµάδες παραµετρικών αναλύσεων
τιµών βασικών κατασκευαστικών εργασιών όπως είναι π.χ. οι εργασίες παραγωγής
σκυροδέµατος.
Το Υποέργο 3 είχε να κάνει µε τη στατιστική παρακολούθηση του κόστους των δηµοσίων
έργων.
Το ΙΟΚ ανέλαβε την επικαιροποίηση και τη συµπλήρωση του συστήµατος
προκοστολόγησης έργων που είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης από τη ΜΕΚ και βασιζόταν στην καταχώρηση σε βάση δεδοµένων στοιχείων τελικού
κόστους, βασικών χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειµένου που προσδιορίζει το κάθε έργο.
Προχώρησε σε πιλοτική λειτουργία του συστήµατος µε στοιχεία από πρόσφατα
αποπερατωθέντα έργα της τελευταίας πενταετίας και επίσης επεξεργάστηκε το θέµα των γενικών
εργοταξιακών δαπανών αναπτύσσοντας ένα σύστηµα παραµετρικού προσδιορισµού αυτών.
Τί κάνει το ΙΟΚ σήµερα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού του συστήµατος
παραγωγής των έργων: Το ΙΟΚ καταγράφοντας ότι η απουσία εθνικών τεχνικών προδιαγραφών
και αναλυτικών τιµολογίων εναρµονισµένων µεταξύ τους για όλες τις κατηγορίες κατασκευών
τεχνικών έργων, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα δοµικά προβλήµατα του χώρου, καθώς
οδηγεί σε µεγαλύτερο κόστος υλοποίησης των έργων, χαµηλότερη ποιότητα, µεγαλύτερο κόστος
συντήρησης και λειτουργίας των έργων αυτών.
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Υπέβαλε στην οικεία διαχειριστική Αρχή τεχνικό δελτίο για χρηµατοδότηση από το
ΕΣΠΑ της πράξης µε τίτλο: Σύνταξη προσωρινών εθνικών τεχνικών προδιαγραφών και
αντίστοιχων άρθρων αναλυτικών τιµολογίων εργασιών δηµοσίων έργων.
Η εν λόγω πράξη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και επιµερίζεται σε πέντε υποέργα. Συνολικά θα
συνταχθούν περί των 500 τεχνικών προδιαγραφών µε τα αντίστοιχα αναλυτικά τιµολόγια. Έχει
γίνει οµαδοποίηση ανά αντικείµενο αυτών των προδιαγραφών.
Το Υποέργο 1 έχει να κάνει µε τη σύνταξη περίπου 165 ΠΕΤΕΠ και των αντίστοιχων
τιµολογίων στους παρακάτω τοµείς: κατασκευές από σκυρόδεµα, χωµατουργικές εργασίες,
οικοδοµικές, γεωτεχνικές, επεµβάσεις, καθαιρέσεις και κατεδαφίσεις.
Το Υποέργο 2 αφορά τη σύνταξη περίπου 155 προσωρινών εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών και αντίστοιχων αναλυτικών τιµολογίων στους τοµείς: ΗΜ εργασιών κτιρίων και
ΗΜ εργασιών υποδοµών.
Το Υποέργο 3 έχει να κάνει µε τη σύνταξη 180 ΠΕΤΕΠ και αντίστοιχων αναλυτικών
τιµολογίων στους παρακάτω τοµείς: έργα οδοποιΐας, έργα αεροδροµίων, σιδηροδροµικά έργα,
υδραυλικά έργα, λιµενικά έργα, έργα πρασίνου και σήραγγες.
Στο Υποέργο 4, ο ανάδοχος θα συνδράµει παρέχοντας υπηρεσίες συµβούλου τεχνικής
υποστήριξης για τη σύνταξη των προσωρινών εθνικών τεχνικών προδιαγραφών και των
αναλυτικών τιµολογίων.
Θα έχει την επιστηµονική υποστήριξη της συνολικής Πράξης και θα προχωρήσει αρχικά
στον προσδιορισµό των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών και των αναλυτικών τιµολογίων
βασιζόµενος στο θεµατολόγιο που ήδη έχει συσταθεί από το ΙΟΚ κατόπιν συνεννοήσεως και µε
τις αντίστοιχες Επιτροπές, ∆ιευθύνσεις και αρµόδια όργανα του ΥπΥΜΕ∆Ι.
Το θεµατολόγιο θα τεθεί σε διαβούλευση για την ενηµέρωση του τεχνικού κόσµου και
για πιθανές παρεµβάσεις ως προς την πληρότητα του αντικειµένου. Θα έχει τον επιστηµονικό
έλεγχο των υπόλοιπων υποέργων και θα βοηθήσει τεχνικά και διαχειριστικά το ΙΟΚ στο σύνολο
της Πράξης έως και την ολοκλήρωσή της που είναι προγραµµατισµένη για το τέλος του 2014.
Για το συγκεκριµένο υποέργο έχει ήδη ξεκινήσει η διάθεση των τευχών διαγωνισµού, και
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φακέλων συµµετοχής έχει οριστεί η 27.4.2012.
Το Υποέργο 5 έχει να κάνει µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος προσδιορισµού των
συντελεστών κόστους των δηµοσίων έργων στο οποίο θα προσδιορίζεται το κόστος των
ενσωµατούµενων υλικών, των εργατικών και των µισθωµάτων των µηχανηµάτων.
Ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην ανάπτυξης µιας βάσης δεδοµένων αντικειµενικού
προσδιορισµού του κόστους των παραπάνω συντελεστών, αξιοποιώντας όλες τις αντίστοιχες
πηγές πληροφόρησης, τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα χρησιµοποιώντας
και την αντίστοιχη διεθνή εµπειρία.
Εδώ θέλω να τονίσω ότι θα χρησιµοποιηθούν όλες οι πηγές πληροφόρησης και δεν θα
µείνει κάποια εργασία, είτε αυτή έχει γίνει από την Επιτροπή τιµολογίων του ΥπΥΜΕ∆Ι, είτε
από τις εργοληπτικές οργανώσεις, χωρίς να χρησιµοποιηθεί.
Το παραδοτέο θα δοθεί προς έλεγχο στις αρµόδιες Επιτροπές του ΥπΥΜΕ∆Ι και την
επιστηµονική οµάδα πριν από την τελική του έγκριση.
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Το δεύτερο αντικείµενο του εν λόγω υποέργου έχει να κάνει µε την ανάπτυξη και
λειτουργία ενός συστήµατος προκοστολόγησης των έργων, προσδιορισµού του ενδεικτικού
µοναδιαίου κόστους εκτελεσθέντων έργων, βασικών κατηγοριών, όπως είναι τα έργα οδοποιΐας,
τα οικοδοµικά, λιµενικά, σιδηροδροµικά και άλλα.
Θα προχωρήσει, λαµβάνοντας υπόψη και το προηγούµενο έργο που έχει γίνει από το
ΙΟΚ, στη σύνταξη τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων συµπλήρωσης κοστολογικών στοιχείων για
τις παραπάνω κατηγορίες έργων, στην ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων εισαγωγής των
κοστολογικών στοιχείων, στη συλλογή στοιχείων περαιωµένων εργασιών του ΥπΥΜΕ∆Ι και
σύζευξη µε το σύστηµα επιτελικής παρακολούθησης των έργων που υπάρχει στο Υπουργείο,
στην αποδελτίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των συλλεγέντων στοιχείων και τέλος στην
εισαγωγή στη βάση δεδοµένων και στη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων αυτών.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι το ΙΟΚ κεφαλαιοποιώντας την εµπειρία του τόσο από το
Action Plan όσο και από το νέο έργο που έχει αναλάβει, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος εξορθολογισµού του κόστους των κατασκευών, συνδέοντας άµεσα
τις τεχνικές προδιαγραφές µε τις αναλύσεις τιµών, συµβάλλοντας σηµαντικά στη βελτιστοποίηση
της ποιότητας και στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής των έργων, κατά τρόπο
επιστηµονικό, στηριζόµενο σε συγκεκριµένη µεθοδολογία, και κυρίως αδιάβλητο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Ο Παναγιώτης ο Κατίκας. Ναι, ναι. Ο κ. Κοντορούπης.
Κος ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ:
Μόνο δύο λεπτά γιατί σταχυολόγησα κάποιες περιπτώσεις που διατύπωσαν ορισµένοι
συνάδελφοι. Υπάρχει µια ένσταση ότι το ΙΟΚ δεν είναι ανεξάρτητο. Πράγµατι, αυτή τη στιγµή
δεν είναι ανεξάρτητο. Έχει επταµελές Συµβούλιο, τα 4 µέλη του οποίου τα ορίζει η κυβέρνηση.
Μέχρι το 2004 ήταν πενταµελές και όριζε 2 µέλη η κυβέρνηση και 3 µέλη όριζαν από έναν οι
εργοληπτικές οργανώσεις, το ΤΕΕ και ο ΣΕΒ.
Εγώ έχω κάνει εισήγηση, να γίνει πάλι πενταµελές, να είναι 2 µέλη οριζόµενα από την
κυβέρνηση και από έναν εκπρόσωπο των εργοληπτών (που υπάρχει), εκπρόσωπο των µελετητών
που δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρξει, και εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Έτσι θα είναι ανεξάρτητο,
ώστε να µην υπάρχει το σχόλιο ότι είναι κατευθυνόµενο από την κυβέρνηση.
Και τη δεύτερη παρατήρηση την είπε ο από πολλού φίλος και συνάδελφος Ζαχαρίας
Αθουσάκης, ότι δήθεν το ΙΟΚ επήρε αυτό το πρόγραµµα ΕΣΠΑ για να καρπωθεί τα λεφτά κ.λπ..
Σας πληροφορώ ότι το ΙΟΚ δεν καρπούται ούτε ένα ευρώ. Φεύγουν όλα και πάνε στις πέντε (5)
οµάδες κάθε µία στην οποία θα απασχολούνται τουλάχιστον 15-20 άτοµα, δηλαδή συνολικά περί
τα 100 άτοµα συναδέλφους µηχανικούς ενώ στο ΙΟΚ δεν µένει ούτε ένα ευρώ. Όχι µόνο αυτό,
αλλά θα δαπανήσει και χρήµατα για την ολοκλήρωση όλων των προγραµµάτων. Άρα δεν
υπάρχει, αγαπητέ Ζαχαρία θέµα µε την παρατήρησή σας.
Αυτά είχα να σας πω, σταχυολογώντας αυτές τις περιπτώσεις.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Ο Παναγιώτης Κατίκας θα µας εισηγηθεί το σύστηµα αναλύσεων τιµών για τον προϋπολογισµό
και την αναθεώρηση τιµών δηµοσίων έργων και τον ρόλο της δηµόσιας διοίκησης και του
Υπουργείου ΥπΥΜΕ∆Ι, Πρόεδρος τέως και µέλος του ∆.Σ. ΠΟΕ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.
Κος ΚΑΤΙΚΑΣ:
Γεια σας. Το δεκαήµερο που µεσολάβησε αφ' ης στιγµής προσκληθήκαµε και ευχαριστούµε γι'
αυτό, να συµµετέχουµε στη διοργάνωση αυτής της συγκεκριµένης συνάντησης, µέχρι που πολύ ή
λίγο πιο πριν καταλάβαµε ότι έπρεπε να εισηγηθούµε, ήταν αρκετά µικρό για να µπορέσουµε να
µπούµε επί της ουσίας τουλάχιστον στα ντοκουµέντα και στα προτεινόµενα και να
τοποθετηθούµε πάνω σ' αυτά.
Ο ρόλος µας ως συνδικαλιστικού φορέα των µηχανικών του ∆ηµοσίου ωστόσο είναι και
να τοποθετηθούµε κυρίως στην αδυναµία ενδεχοµένως και στη σηµερινή συνάντηση να
υπάρχουν αντίστοιχες εισηγήσεις και προτάσεις εµπεριστατωµένες από πλευράς του ∆ηµοσίου,
του ΥπΥΜΕ∆Ι, υποβαθµισµένη σήµερα η παρουσία του µε την εισήγηση του συναδέλφου
Μακρή και πιστεύουµε ότι δεν θα πρέπει να είναι έτσι τα πράγµατα.
Αν στην παρούσα φάση πρέπει σε κάτι να επενδύσουµε, πιστεύουµε ότι είναι
τουλάχιστον σήµερα ο δηµόσιος τοµέας για το µέλλον και θα πούµε τις απόψεις µας.
Είναι πολύ γνωστό ότι σε ένα ευρύ φάσµα και του πολιτικού κόσµου αλλά και των
πολιτών έχει καλλιεργηθεί και έχει θεοποιηθεί αυτό που λέµε µικρότερο κράτος, ο ιδιωτικός
τοµέας είναι αυτός ο οποίος θα λύσει τα προβλήµατα.
Εκεί εµείς διατυπώνουµε τις ενστάσεις µας. Όσο µικρότερο κράτος δηµιουργείς, τόσο
καλύτερο κράτος πρέπει να είναι αυτό που αφήνεις πίσω σου. Ήταν όµως πάντα έτσι τα
πράγµατα; Κατά τη γνώµη µας όχι.
Ο Μενέλαος ο Κωνσταντάτος είπε κάποια πράγµατα και θα ήθελα να τα καταθέσω, τα
έχουµε πει αρκετές φορές, εκ µέρους της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.
Πώς είναι δυνατόν η κρατική δοµή, αυτό το παλιό Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων αµέσως
µετά τον πόλεµο σε πολύ σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, µε τις δυνάµεις και το στελεχιακό
δυναµικό το οποίο διέθετε, να αναλάβει ένα τεράστιο φορτίο της µεταπολεµικής
ανασυγκρότησης της χώρας σε υποδοµές τουλάχιστον, και σήµερα µε τρία Κ.Π.Σ. συν το ΕΣΠΑ,
µε όλα τα προγράµµατα τα οποία υπάρχουν και βλέπουµε τα τελευταία 30 χρόνια περίπου, να
είναι περίπου αδύνατο γι' αυτό να ανταποκριθεί στις επιταγές που θα πρέπει να έχει και να παίζει
τον συνταγµατικό του ρόλο στην πατρίδα µας.
Πώς είναι δυνατόν 700 χιλιόµετρα δρόµος, νέα χάραξη, στη δεκαετία του 1960, ο παλιός
ΠΑ.ΘΕ. να κατασκευαστεί µέσα σε µία δεκαετία, µε την εποπτεία του Υπουργείου ∆ηµοσίων
Έργων, των Ελλήνων µηχανικών, να αναδειχθούν εταιρείες οι οποίες βγήκαν στο εξωτερικό,
αρκετά ισχυρές εκείνη την περίοδο, κάποιες υπάρχουν ακόµα έξω και δουλεύουν, να έρθει
συνάλλαγµα στην πατρίδα µας και να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, όταν από τη δεκαετία του 1980
και µέχρι σήµερα δεν έχουµε κατορθώσει ακόµα µε 4 Κ.Π.Σ. να τον διαπλατύνουµε. Με
συµβούλους, µε τεχνογνωσία, µε πάρα πολύ προωθηµένη τη γνώση την τεχνική, να µην έχουµε
καταφέρει να ολοκληρώσουµε αυτό το έργο.
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Υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβληµα και αυτό το πρόβληµα εντοπίζεται προφανώς στις
πολιτικές που ασκήθηκαν µέχρι τώρα και τις οποίες από εδώ και πέρα πρέπει µε πολύ µεγάλη
προσοχή να προσέξουµε.
∆ιότι δεν είναι δυνατόν να αφεθεί το ΥπΥΜΕ∆Ι το σηµερινό, στο σύνολό της η δηµόσια
διοίκηση να συκοφαντείται, όταν πολιτικές είναι αυτές που οδήγησαν τη δηµόσια διοίκηση εκεί.
Σας θυµίζω την κατάργηση της ιεραρχίας, την ισοπέδωση του στελεχιακού δυναµικού,
τον κοµµατισµό, την εξάρτηση της ιεραρχίας από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, που έχουν οδηγήσει
σήµερα το ΥπΥΜΕ∆Ι να συζητάει για καινούργιο οργανισµό, ξέρετε πόσο διάστηµα µετά; Από
το 1978. Σήµερα συζητούµε τροποποίηση του οργανισµού, και µε τις ενστάσεις µας και εκεί, δεν
έχει καµία σηµασία.
Στο αντικείµενο που συζητούµε, τί βλέπουµε από την ιστορική διαδροµή που ο κύριος
Βαρνάβας έχει την καλοσύνη, και τα ντοκουµέντα, όπως δηµοσιεύονται, να µας δείξουν; Ότι
αµέσως µετά τη µεταπολίτευση στη συνέχεια ενός συστήµατος, το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων
είχε ένα πλήρες σύστηµα αναλύσεως τιµών και τιµολογίων. Ανεπαρκές για µετά από κάποιο
χρονικό διάστηµα, συµφωνούµε. Τί κάναµε από τότε και πέρα; Οµάδες εργασίας, Επιτροπές,
Ο∆Ε, χρησιµοποιήσαµε κοινοτικά χρήµατα, για να έχουµε τί; Τα τιµολόγια που αυθαίρετα
επέβαλε ο τότε Υπουργός Σουφλιάς, ακόµα και σήµερα.
Και σήµερα συζητούµε πάλι, υπάρχει µια πρόταση από την πλευρά των εργοληπτικών
εταιρειών, κατά τη γνώµη µας, εξαιρετικά θετική, και καλοδεχούµενη εν πάση περιπτώσει, και
συγχρόνως βλέπουµε και τώρα, ακόµα και τώρα την επικάλυψη αρµοδιοτήτων µε την εµπλοκή
του ΙΟΚ ή, αν θέλετε, µε την µη παρέµβαση του Υπουργείου.
Γιατί λοιπόν αδυνατούµε να έχουµε ένα σταθερό σύστηµα; Και εδώ προκύπτει η ανάγκη,
συνάδελφοι, και η διαφορά µας, γιατί υπάρχει αίτηµα για ένα σταθερό σύστηµα αναφοράς το
οποίο θα έχει διαχρονική αξία. Και αυτό δεν µπορεί να είναι άλλο από την ανυπαρξία της
κρατικής µηχανής.
Εµείς δεν προσδοκούµε, πιστεύω και ως πολίτες αυτής της χώρας, να έχουµε µια κρατική
µηχανή της οποίας το δυναµικό θα είναι ανίκανο ν' ανταποκριθεί στον ελεγκτικό του ρόλο, θα
ανατρέχει σε συµβούλους ουσιαστικά για να παράγει είτε επιτελική δραστηριότητα, ή να
επιβλέπει έργα εθνικής σηµασίας, που είναι στις δικές του αρµοδιότητες να κάνει και στη
συνέχεια να προσλαµβάνει συµβούλους που θα επιβλέπουν τους συµβούλους.
Αν αυτό αποτελεί ένα όραµα για µας, πιστεύουµε ότι δεν είναι σωστό. Και εκεί θα έρθουν
και οι όποιες ενστάσεις µας σε σχέση µε τις προτάσεις τις οποίες ακούσαµε.
Είναι θετικές οι προτάσεις, όπως προείπαµε. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία σ' αυτή την
κατεύθυνση όντως είναι θετική, αρκεί να έχει χρόνο, περαίωση και αποτέλεσµα.
Εφ' όσον λοιπόν το προτεινόµενο σύστηµα, σύµφωνα µε τους προτείνοντες, µε τους
συντάκτες του, περιλαµβάνει την εναρµόνιση µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τους
κανονισµούς των τεχνικών προδιαγραφών, τη την διατύπωση περιγραφικών άρθρων τιµολογίου
µε πάγιο και τυποποιηµένο τρόπο, τις αναλύσεις τιµών µονάδας µε αποτύπωση της ποσότητας
και το είδος του είδους, των συντελεστών της παραγωγής (εργατική δαπάνη, υλικά, µηχανικός
εργατικός εξοπλισµός), κλπ., και τον αντικειµενικό προσδιορισµό των µέσων ωροµισθίων, για
τα ωροµίσθια, την εργατική δαπάνη όπως είπαµε προηγουµένως, του εργατοτεχνικού
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προσωπικού, των µισθωµάτων και της ηµερήσιας δαπάνης των µηχανηµάτων έργων καθώς και
την παρακολούθηση των βασικών τιµών. Είναι προφανές, ότι το ΥΠΥΜΕ∆Ι τότε δεν µπορεί
παρά να αξιολογήσει τελεσίδικα σε ποιο βαθµό ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του και είναι µια
θετική εξέλιξη την οποίαν πρέπει να προχωρήσει σε υιοθέτηση, οριοθετώντας συγχρόνως το
ρόλο και το αντικείµενο που έχει ανατεθεί στο ΙΟΚ, ώστε να µην υπάρξουν αλληλοεπικαλύψεις
και περαιτέρω καθυστερήσεις την προσεγγίσουµε µε πολύ µεγάλη προσοχή.
Θα διατυπώσουµε ωστόσο την διαφωνία µας σε σχέση µε τις αρµοδιότητες και κυρίως µε το
χαρακτήρα του Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων. Χωρίς να Είναι
λοιπόν προφανές ότι το ΥπΥΜΕ∆Ι πρέπει και οφείλει να αξιολογήσει τελεσίδικα και σε πολύ
σύντοµο χρονικό ορίζοντα την πρόταση τη συγκεκριµένη και µάλιστα θα πρέπει να δει ακριβώς
τις πρωτοβουλίες και την ανάθεση που έχει το ΙΟΚ πώς µπορεί να τις παντρέψει και να
φθάσουµε πολύ σύντοµα σε µια πρόταση. Μια πρόταση η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί.
Θα διατυπώσουµε ωστόσο τη διαφωνία µας σε σχέση µε τις αρµοδιότητες και κυρίως µε
τον χαρακτήρα του παρατηρητηρίου συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων.
∆εν είµαστε αντίθετοι µε τη χρησιµότητά του. ∆εν µπορεί να είµαστε αντίθετοι µε τη
χρησιµότητά του. ∆εν µπορούµε όµως να αποδεχθούµε την πρόταση, όπως αυτή διατυπώνεται
στην σελίδα 8 του σχεδίου της εισήγησης (σηµείο 1), σύµφωνα µε την οποία, στο διαβάσαµε
τουλάχιστον σε ένα σχέδιο της ΚΥΑ που θα εγκρίνει το Νέο Σύστηµα Ανάλυσης Τιµών, θα
υπουργικής απόφασης σε κάποια από τα ντοκουµέντα που πήραµε στα χέρια µας ως σχέδιο, εν
πάση περιπτώσει, να αναφέρεται ότι:" Η η σύσταση του προτεινόµενου παρατηρητηρίου
συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων, στο οποίο ρητά, δια διά της εν λόγω αποφάσεως, να
εκχωρείται η πλήρης και αποκλειστική αρµοδιότητα διαµόρφωσης και διαρκούς ενηµέρωσης του
συστήµατος προϋπολογισµού, τιµολόγησης, ανάλυσης, αναθεώρησης και αποτύπωσης της
δαπάνης κατασκευής των τεχνικών έργων, σε συνδυασµό και µε τις απαιτούµενες τεχνικές
προδιαγραφές." Συγχρόνως ο διατακτικός και απόλυτος τρόπος µε τον οποίο διατυπώνονται οι
προτάσεις στα επόµενα σηµεία 2 έως 6, είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν τριβές και
παρεξηγήσεις.
Συµπερασµατικά συνεπώς :
•
Το ΥΠΥΜΕ∆Ι οφείλει άµεσα, να αξιολογήσει τελεσίδικα το προτεινόµενο σύστηµα
αναλύσεως τιµών για το προϋπολογισµό και την αναθεώρηση τιµών των ∆ηµοσίων Έργων και
να προχωρήσει στην έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών αποφάσεων.
•
Επιπλέον το ΥΠΥΜΕ∆Ι, µε την ευκαιρία της επικείµενης τροποποίησης του Οργανισµού
του, ως το µόνο σταθερό σύστηµα αναφοράς στον τοµέα αυτό, να στελεχώσει και να
αναβαθµίσει, το σύνολο των Υπηρεσιών του και βέβαια το αντίστοιχο τµήµα Πρότυπων
Αναλύσεων Τιµών και Ειδικών Κοστολογήσεων, που σωστά ενσωµατώνει στην ∆ιεύθυνση
∆ιαµόρφωσης Κανόνων Ποιότητας της Γενικής ∆/νσης Ποιότητας, Κτιριακών Υποδοµών και
Τεχνικής Υποστήριξης.
Συγχρόνως να αναβαθµίσει σε Εθνική Επιτροπή την Επιτροπή ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων
Έργων (Ε∆Τ∆Ε), εµπλουτίζοντας τη σύνθεσή της µε φορείς όπως ο ΕΛΟΤ, το Παρατηρητήριο
Τιµών (όποτε και όταν συσταθεί), ή και οποιονδήποτε άλλο φορέα εκτιµηθεί ότι πρέπει να
συµµετέχει.
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•
Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Τιµών Παραγωγής Τεχνικών Έργων,
ως ανεξάρτητου φορέα χωρίς κρατική υπόσταση, µε καθαρά ερευνητικό – συµβουλευτικό και όχι
µε αποφασιστικό – διατακτικό χαρακτήρα, αρµοδιότητα που όπως προείπαµε σύµφωνα µε το
Σύνταγµα έχει το ΥΠΥΜΕ∆Ι, δεν µας βρίσκει αντίθετους.
Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ τέλος, όχι µόνο ως συνδικαλιστικός αλλά και ως Επιστηµονικός Φορέας των
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου, είναι διατεθειµένη να βοηθήσει σε οποιοδήποτε
τοµέα και οποτεδήποτε της ζητηθεί.
∆εν µπορεί δηλαδή, κατά την άποψή µας, να απεµπολήσει τη συνταγµατική ευθύνη στην
καρδιά ακριβώς του αποφασιστικού που έχει η εκτελεστική εξουσία σε έναν µη κερδοσκοπικό
φορέα, του οποίου τη συνέχεια θα πρέπει να την δούµε αν µπορεί να ασκηθεί στο µέλλον,
δεδοµένου ότι η ίδια η κρίση δεν ξέρουµε πού θα µας οδηγήσει και είναι ένα παράδειγµα αυτό,
να εκχωρήσουµε αποκλειστικά αυτή την ευθύνη στο παρατηρητήριο, όπως τουλάχιστον, αν
καταλάβαµε καλά, προτείνεται.
Αυτή είναι η ένστασή µας. Προφανώς είναι εξαιρετικά χρήσιµο και προφανώς ως ιδέα
δεν µπορεί παρά να µας βρει σύµφωνους. Ωστόσο το ΥπΥΜΕ∆Ι, κατά την άποψή µας, οφείλει
άµεσα, όπως είπαµε, και τελεσίδικα να δώσει λύση σ' αυτό το ζήτηµα το οποίο καρκινοβατεί και
αυτό είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι µας.
∆εύτερον. Το ΥπΥΜΕ∆Ι µε την ευκαιρία της τροποποίησης του οργανισµού του θα
πρέπει πολύ σύντοµα να στελεχώσει και να αναβαθµίσει όλες τις υπηρεσίες του, και βέβαια και
το αντίστοιχο τµήµα προτύπων αναλύσεων τιµών και ειδικών κοστολογήσεων, που σωστά πλέον
το τοποθετεί στη Γενική ∆ιεύθυνση ποιότητας και στην αντίστοιχη ∆ιεύθυνση.
Σας θυµίζω ακριβώς προκειµένου να κάνω κριτική στις πολιτικές και δεν υπάρχει και
σήµερα πολιτικός εκπρόσωπος από το ΥπΥΜΕ∆Ι, ότι επί σειρά ετών το συγκεκριµένο τµήµα
βρισκόταν στην εποπτεία της ∆ιεύθυνσης ∆-11 του Υπουργείου, της οποίας το κύριο αντικείµενο
ήταν η διαχείριση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Μάλιστα υπήρξε και περίοδος κατά
την οποίαν ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ήταν διοικητικός υπάλληλος στη συγκεκριµένη
∆ιεύθυνση.
Κατά συνέπεια λοιπόν θα πρέπει και να στελεχωθεί και να βγει από το περιθώριο και να
αποκτήσει συγκεκριµένο και ικανό ρόλο παρέµβασης σ' αυτό που πρέπει να κάνει το Υπουργείο.
Αυτός είναι ο επιτελικός ρόλος που θέλουµε, που θέλει, έτσι τουλάχιστον διατείνεται και η
κυβέρνηση να προσδώσει στην κεντρική διοίκηση.
Άλλωστε, όπως είπα, θα πρέπει, και δεν µπορεί αλλιώς, το Υπουργείο, τα Υπουργεία, η
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, να αποτελούν σταθερό σύστηµα αναφοράς και διασφάλισης προς το µέλλον.
Με ένα µικρό παράδειγµα, ειπώθηκε από τον Μενέλαο ότι µία από τις συµβάσεις παραχώρησης
ήταν και ο ισθµός της Κορίνθου. Μία από την κριτική που ασκούµε στις συµβάσεις
παραχώρησης εµείς σαν ΕΜ∆Υ∆ΑΣ είναι ακριβώς και αυτή, στο ότι είναι µακροχρόνιες και
µπορούν στο µέλλον να µη µπορούν πλέον να επιτελέσουν το έργο για το οποίο έχουν σχεδιαστεί
και έχουν χρηµατοδοτηθεί στην αρχή, από τα χρήµατα βέβαια αυτών που κάνουν χρήση. Και
αυτό αποδεικνύεται στην περίπτωση του Ισθµού της Κορίνθου. Από τότε που κατασκευάστηκε,
η χρησιµότητά της διήρκεσε µέχρι, πιστεύω, και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, και αν – αν
δεν κάνω λάθος.
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Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να καταργηθεί η Επιτροπή διαπιστώσεως τιµών,
συνάδελφοι. Κατά τη γνώµη µας, πρέπει να αναβαθµιστεί σε εθνική Επιτροπή, να εµπλουτιστεί
στη στελέχωσή της από φορείς που δεν είναι σήµερα εκεί. Ειπώθηκε για τον ΕΛΟΤ. Προφανώς
το παρατηρητήριο εάν και εφ' όσον ιδρυθεί ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας πρέπει να είναι εκεί,
το έργο της θα πρέπει να υποστηρίζεται συνεχώς και να είναι σε συνεχή επαφή µε το αρµόδιο
τµήµα και την αρµόδια ∆ιεύθυνση, προκειµένου να υποστηρίζεται η συνεχής διαδικασία του
έργου που πρέπει να επιτελέσει, και αυτό γιατί: ∆ιότι ουδείς µπορεί, κατά τη γνώµη µας, να
συµβουλεύσει απολύτως τον Υπουργό, παρά µόνο µια Επιτροπή αυτής της υφής, και όχι ένας
φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που όσο χρήσιµος και αν είναι, δεν µπορεί να
υποκαταστήσει ποτέ το εθνικό κοµµάτι της συµβουλής που θα πρέπει να δώσει τελικά στην
εκτελεστική εξουσία προκειµένου να ενεργήσει.
Και από εκεί και πέρα, ξαναλέµε, εµείς σαν Ένωση, µε τις µικρές µας τις δυνάµεις,
πολλές φορές και αν θέλετε µε το µίζερο ή αυτό που φαίνεται ως γκρίνια των απόψεών µας,
είµαστε εδώ να βοηθήσουµε κατά τα λοιπά.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Και ως Προεδρείο κρατάµε την παρατήρηση του συναδέλφου Κατίκα γιατί προσεκλήθη και δεν
παρευρίσκεται εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΥΜΕ∆Ι.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κάζος, Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ. Θα εισηγηθεί "Εξέλιξη του
συστήµατος αναλύσεων τιµών των έργων και ο ρόλος των µελετητών".
Κος ΚΑΖΟΣ:
Καληµέρα. Η παρουσίαση αυτή είναι πιο πολύ από τη σκοπιά του µελετητή, όπως είναι και ο
ρόλος µας. Μπορούµε όλη την ιστορία της εξέλιξης του συστήµατος αναλύσεων τιµών, χωρίς
βέβαια να ξεκινάµε από το 1936, την πιο πρόσφατη, να την χωρίσουµε σε τρεις περιόδους. Από
το 1975 έως το 1983, από το 1983 περίπου έως το 2004 και από το 2004 έως σήµερα.
Τα κοµβικά σηµεία για τον διαχωρισµών αυτών των περιόδων ήταν το 1975 που άρχισε η
θέσπιση των αναλύσεων τιµών, το 1983-1984 που άρχισαν τα µεγάλα έργα οδοποιΐας στη χώρα
µας και τέλος το 2004, οπότε εισήχθησαν τα νέα ενιαία τιµολόγια, τα γνωστά ως "τιµολόγια
Σουφλιά".
Η πρώτη περίοδος. Εγκρίθηκαν τα γνωστά µας ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, µία περίοδος που δούλευε
ακόµα το «χειροποίητο». Σας θυµίζω ότι υπολογιστές δεν υπήρχαν ακόµα. Αυτά τα τιµολόγια
είχαν τη γοητεία του χειροποίητου.
Στη συνέχεια, ποια δοµή είχαν; Είχαν µια απλή λογική δοµή: Εισαγωγή, βασικές τιµές,
βοηθητικές τιµές, τιµές εφαρµογής.
Ένα χαρακτηριστικό που είχαν, όχι όλα βέβαια, ήταν ότι ήταν συνδεδεµένα µε
προδιαγραφές, τις ΠΤΠ που υπήρχαν τότε, καθώς επίσης και σε ορισµένα τιµολόγια, όπως ήταν
το τιµολόγιο των οικοδοµικών εργασιών, περιλαµβανόταν και περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης
της εργασίας.
Οι µελετητές αυτή την περίοδο τα εφαρµόζανε ως επί το πλείστον αυτούσια.
Μικροτροποποιήσεις κάνανε είτε σε αποδόσεις (αν κάτι «χτύπαγε» πολύ), είτε κυρίως
προσαρµόζοντας τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών.
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Η ενηµέρωση των τιµών γινόταν σε τακτά διαστήµατα, πράγµα πολύ σηµαντικό, είτε
τρίµηνο ήταν αυτό, είτε εξάµηνο, ανάλογα µε την εξέλιξη του πληθωρισµού.
Η δεύτερη περίοδος που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των µεγάλων έργων,
αυτοκινητόδροµων, ξεκίνησε µε µια βασική διαπίστωση: ότι τα τιµολόγια που υπήρχαν δεν
ανταποκρίνονταν πλέον στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Είτε είχαν βγει καινούργια µηχανήµατα
µε πολύ καλύτερες αποδόσεις, που σήµαινε φθηνότερη τιµή µονάδος, είτε υπήρχαν άρθρα τα
οποία δεν είχαν προβλεφθεί σ' αυτά τα τιµολόγια.
Αυτό οδήγησε τότε στο να πάρουν οι µελετητές κάποιες πρωτοβουλίες, και όταν λέµε
µελετητές αυτή την περίοδο πρέπει να ονοµάσουµε το γραφείο Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ µε τον
µελετητή Μάκη Ασηµάκη. Προχώρησε λοιπόν σε σύνταξη νέων αναλύσεων τιµών που ήταν
προσαρµοσµένες στις ανάγκες των νέων µεγάλων έργων οδοποιΐας, ξεκινώντας τότε από την
διαπλάτυνση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας.
Αυτά τα τιµολόγια εγκρίθηκαν από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων. Πλέον αυτό είχε και
µία άλλη συνέπεια. Οι επεµβάσεις από τους µελετητές άρχισαν να γίνονται πιο ριζικές, δηλαδή
ξεθάρρεψαν και οι µελετητές να αποτυπώσουν σωστότερα στα εγκεκριµένα τιµολόγια, στα Ο∆Ο,
στα ΑΤΟΕ, στο Υ∆Ρ, την άποψή τους για την τελική τιµή µονάδος.
Αυτή η περίοδος θα έλεγα ότι χαρακτηρίστηκε από ένα πολύ υψηλό επίπεδο µελετητικής
εργασίας. ∆ηλαδή η όλη µελέτη που γινόταν αποτυπωνόταν στον τρόπο τιµολόγησης των έργων.
Και φυσικά συνέχιζε να ενηµερώνεται το σύστηµα σε τακτά διαστήµατα.
Την ίδια περίοδο, το Υπουργείο προχώρησε και σε µία παράλληλη ενέργεια. Έκανε µία
ισοπεδωτική διόρθωση των αναλυτικών τιµολογίων µε ενιαία ποσοστά µείωσης ανά κατηγορία
εργασιών. Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια αλλοίωσης των αναλύσεων τιµών. ∆ηλαδή, ας
αναλογιστούµε όλοι, ότι υπήρχε ένα πολύ λεπτοµερές οικοδόµηµα, που έλεγε πόσο δουλεύει ο
εργάτης, πόσο δουλεύει το κάθε µηχάνηµα και ότι υπήρχε ανάγκη διόρθωσης. Κάποιος είπε 30%
κάτω και τελειώσαµε. Ήταν µια, κατά τη γνώµη µου, κακή ισοπεδωτική διόρθωση.
Πρέπει να σηµειώσουµε βέβαια ότι εκτός από τα µεγάλα έργα οδοποιΐας, µε αυτές τις
αναλύσεις τιµών µελετήθηκαν τα Ολυµπιακά έργα, µε ό,τι αποτελέσµατα φέρανε. Υπάρχει
µεγάλη συζήτηση κατά πόσον ήταν ακριβά ή φθηνά. Σίγουρα ήταν υψηλού επιπέδου. Καθένας
έχει την άποψή του από τη θέση στην οποία βρίσκεται και µέσα από την οποίαν ασχολήθηκε µ'
αυτά τα έργα.
Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε το 2004, οπότε θεσµοθετήθηκαν τα νέα ενιαία τιµολόγια και
πλέον παύουν να χρησιµοποιούνται οι παλιές αναλύσεις τιµών. Εκδίδονται νέα περιγραφικά
άρθρα, Υ∆Ρ, Ο∆Ο, ΟΙΚ, ΛΙΜ, πράσινο. Σηµειώνουµε ότι δεν εκδόθηκαν ηλεκτροµηχανολογικά
άρθρα. ∆ηλαδή σαν να λέµε πως ό,τι είναι δύσκολο µάλλον δεν το ακουµπάµε.
Ο στόχος ποιος ήταν; Είτε γράφτηκε επίσηµα, είτε δεν γράφτηκε, ήταν να µειωθούν οι
προϋπολογισµοί προκήρυξης των έργων και να µειωθούν οι προσφερόµενες εκπτώσεις. Πόσο
επετεύχθη ο στόχος, νοµίζω ότι όλοι έχουµε άποψη...
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που εισάγονται πλέον, που εµφανίζονται σ' αυτή την
περίοδο; Υπάρχει µία καινοτοµία. ∆ιαφοροποιούνται οι τιµές µονάδος ανάλογα µε τον
προϋπολογισµό του έργου, δηλαδή ένα κυβικό εκσκαφής δεν έχει την ίδια τιµή µονάδος αν
συµµετέχει σε ένα έργο του 1.000.000 ευρώ ή αν συµµετέχει σε ένα έργο των 20.000.000 ευρώ.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
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Οι τιµές µονάδος βέβαια δεν προκύπτουν από αναλύσεις τιµών. Οι τιµές µονάδος
επικαιροποιούνται σε άτακτα διαστήµατα. Θα έλεγα ανάλογα µε την πίεση που ασκείται,
ανάλογα µε την ευχέρεια που έχει η αρµόδια ∆ιεύθυνση ν' ασχοληθεί, πάντως έπαψε αυτή η
τακτική επικαιροποίηση των τιµών µονάδος.
Και βέβαια σε όλη αυτή την περίοδο η µελετητική σκέψη, κατά τη σύνταξη των τευχών
δηµοπράτησης και του προϋπολογισµού των έργων, συρρικνώνεται σε απίστευτο βαθµό.
Να δούµε πόσο κοστίζανε αυτά τα τεύχη δηµοπράτησης. Κατά σύµπτωση δύο προεδρικά
διατάγµατα και ένας νόµος συµπίπτουν περίπου µε τις τρεις περιόδους που ανέφερα. Όταν ήρθε
το Π.∆. 696/74 ήταν από 0,2% ως 1,2% του προϋπολογισµού των έργων. Θα έλεγα ότι συνήθως
ήταν γύρω στο 0,5%.
Με το Π.∆. 515/1989 πήγε στο 1% και ήταν η καλύτερα αµειβόµενη περίοδος γι' αυτή
την εργασία και µε τον Ν.3316 έπεσε στο 3 τοις χιλίοις. ∆ηλαδή βλέπουµε ότι διαχρονικά η
Πολιτεία δεν είχε την ίδια άποψη για το τί αξίζει η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης.
Ποια είναι η σχέση των τευχών δηµοπράτησης µε τη µελέτη; Η σύνταξη των τευχών
δηµοπράτησης είναι µια µελετητική εργασία, θα έλεγα ότι είναι ίσης αξίας αν όχι και
µεγαλύτερης από αυτή καθ' εαυτή τη µελέτη του έργου. Η µελέτη, είναι γνωστό, καθορίζει το
βασικό οικονοµικό µέγεθος του έργου, ανάλογα µε τις επιλογές της µελέτης. Παραδείγµατος
χάριν, τί πλάτος δρόµου θα σχεδιαστεί, αν θα έχει έναν κόµβο, πέντε κόµβους, η διάµετρος ενός
αγωγού. Αυτές οι επιλογές καθορίζουν το βασικό οικονοµικό µέγεθος του έργου.
Η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης συνδέει τις προδιαγραφές των εργασιών που
µελετήθηκαν µε την τιµή µονάδος και φυσικά θα έλεγα ότι προετοιµάζει ουσιαστικά το τελικό
οικονοµικό µέγεθος του έργου. Προετοιµάζει το τελικό οικονοµικό µέγεθος του έργου, ανάλογα
µε το πώς έχουν συνταχθεί αυτά τα τεύχη. Και φυσικά µπορεί να προετοιµάσει και την αποτυχία
του έργου, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις.
Μεθοδολογικά τώρα, η σύνταξη του προϋπολογισµού στον οποίο καταλήγει η
χρησιµοποίηση των τιµών µονάδος, περιλαµβάνουν 4 διακριτές εργασίες. Επιλογή των
κονδυλίων, σύνταξη των προµετρήσεων, προσδιορισµό της τιµής µονάδος και τέλος εξαγωγή του
τελικού προϋπολογισµού.
Οι τρεις πρώτες δραστηριότητες απαιτούν σκέψη. Η τέταρτη θέλει έναν επιµελή άνθρωπο
µε ένα πρόγραµµα τύπου Excel να εξαγάγει τον προϋπολογισµό του έργου.
Σηµαντική δραστηριότητα είναι η επιλογή των κονδυλίων. Έχουµε πάρα πολλά
αντικείµενα σε κάθε έργο. Ας πάρουµε ένα τυχαίο παράδειγµα ενός φρεατίου επίσκεψης αγωγού
οµβρίων ή ακαθάρτων. Όταν έχουµε ένα τέτοιο έργο πρέπει να βάλουµε όλα αυτά τα κονδύλια
που αναγράφονται εδώ. Πρέπει όλα αυτά να προµετρηθούν και να τιµολογηθούν. Εκσκαφές,
επιχώσεις, σκυροδέµατα διαφόρων κατηγοριών κ.λπ..
Φυσικά υπάρχει και ένας πολύ απλούστερος τρόπος. Φρεάτιο, «τεµάχιον 1». Με ποιον
τρόπο επιλέγουµε τη µία ή την άλλη ενέργεια, τον έναν ή τον άλλον τρόπο τιµολόγησης;
Το πρώτο βασικό είναι ο τρόπος επίβλεψης. Πραγµατικά είναι πολύ δύσκολο να
φανταστεί κανείς, αν µια υπηρεσία έχει έναν άνθρωπο ή δύο, πράγµα που δεν είναι καθόλου
σπάνιο στην Ελληνική επικράτεια, ότι θα προχωρήσει στην πρώτη ενέργεια, δηλαδή αυτοί οι
άνθρωποι θα πάνε και θα µετράνε ένα-ένα φρεάτιο πόση εκσκαφή έχει, πόση επίχωση έχει, πόσο
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σκυρόδεµα έπεσε κ.λπ.. Είναι η περίπτωση που σίγουρα πρέπει να επιλέξεις το δεύτερο τρόπο, το
«τεµάχιον 1».
Ένα άλλο θέµα είναι η ποιότητα κατασκευής. Εκεί καµιά φορά φοβάται κανείς ότι όταν
υπάρχει «τεµάχιον 1», δηµιουργούνται κάποια κίνητρα µείωσης - έκπτωσης της ποιότητας,
δηλαδή άντε να µπει λίγο λιγότερο σίδερο, άντε να µπει λίγο λιγότερο σκυρόδεµα. Αυτό πάλι
είναι θέµα του τί ικανότητα επίβλεψης και ελέγχων έχει η υπηρεσία που «τρέχει» το έργο.
Ένα πρακτικό θέµα είναι το πόσο εύκολα προσδιορίζει κανείς το τυπικό έργο, εφ' όσον
έχουµε τυποποίηση. Ένα άλλο µεγάλο θέµα είναι η προκατασκευή. Αδιανόητο εκεί να µετράµε
ένα-ένα τα επί µέρους κονδύλια. Και το ακόµα πιο µεγάλο θέµα, αυτό του συστήµατος µελέτη –
κατασκευή, όπου µονοσήµαντα τα κονδύλια είναι οµαδοποιηµένα. «Ένα» κτίριο διοίκησης σε
ένα βιολογικό καθαρισµό, «µία» δεξαµενή καθίζησης, παραδείγµατος χάριν.
Τί γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις; Ο µελετητής σκέπτεται, κάνει τις προτάσεις του
και συναποφασίζει µε την υπηρεσία για την επιλογή των κονδυλίων.
Πάντως είτε αποφασιστεί το ένα, είτε αποφασιστεί το άλλο, πάντα πρέπει να υπάρχει ένας
κοινός τρόπος υπολογισµού για την αξία των εκσκαφών, του σκυροδέµατος κ.λπ.. Αυτό
προκύπτει από δύο µηχανισµούς. Ο ένας είναι το Παρατηρητήριο ή η Επιτροπή ∆ιαπίστωσης
Τιµών, όπως το πούµε, που θα πει πόσο κάνει το τσιµέντο, πόσο κάνει το καρφί, πόσο κάνει το
νερό, και παράλληλα ο άλλος είναι ένας µηχανισµός υπολογισµού τιµών µονάδος εργασιών.
Η δηµιουργία λοιπόν συστήµατος αναλύσεων τιµών προκύπτει από αυτό. Αν υπάρχει
σύστηµα, υπάρχει µία βάση αναφοράς, εξοικονοµείται χρόνος σκέψης, υπάρχει δυνατότητα
αυτόµατων επικαιροποιήσεων, υπάρχει ευκολία προσαρµογών και φυσικά το κορυφαίο είναι ότι
υπάρχει διαφάνεια. Όλοι ξέρουν πώς και γιατί προέκυψε µία τιµή µονάδος. Αν δεν υπάρχει
σύστηµα προφανώς εµφανίζεται το φαινόµενο της συνεχούς ανακάλυψης του τροχού, κάθε φορά
θα συζητάµε πόσο κάνει το ίδιο πράγµα. Αυτό επιβαρύνει τον χρόνο σκέψης, υπάρχει παντελής
αδυναµία αυτοµατισµών και φυσικά χαρακτηρίζεται το όλο σύστηµα από αυθαιρεσία, δηλαδή
ακόµα και το καλύτερο στέλεχος του Υπουργείου, που σε συνδυασµό µε συµβούλους, µε
ερωτήσεις, θα καταλήξει σε µία τιµή µονάδος, πάντα κάποιος άλλος µπορεί να έχει µια άλλη
άποψη και κανένας δεν θα πει ποτέ ποιος από τους δύο έχει δίκιο, γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο
χαρακτηρισµός περί αυθαιρεσίας.
Τώρα, ένα βασικό θέµα είναι αυτό που Ελληνικά έχει επικρατήσει να λέγεται «feedback». Η επανατροφοδοσία µε πληροφορία. Επαναπληροφόρηση. Όσον αφορά τον ρόλο των
µελετητών, που παίζουν τόσο µεγάλο ρόλο στην προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης και
της τιµολόγησης των έργων, είναι προφανές ότι αυτό προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή των
µελετητών στην κατασκευή του έργου.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Επίβλεψη, τεχνικός σύµβουλος του Κυρίου του Έργου,
τεχνικός σύµβουλος του χρηµατοδότη του έργου, θεσµοθετηµένος µελετητής του εργολάβου.
Είναι δηλαδή δραστηριότητες που γίνονται και σήµερα, ίσως όχι στην έκταση στην οποία θα
µπορούσαν να γίνουν.
Τί αποτέλεσµα περιµένουµε απ' αυτό; Προφανώς τη διαρκή ενηµέρωση και τη
δυνατότητα εξέλιξης του συστήµατος αναλύσεων τιµών.
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Σε τί συµπεράσµατα καταλήγουµε; Πρώτο και βασικό είναι ότι η σύνταξη των τευχών
δηµοπράτησης και η δόµηση του προϋπολογισµού του έργου είναι σηµαντικότατη µελετητική
εργασία. Όπως είπαµε και προηγουµένως, είναι ίσως το ίδιο ή και πιο σηµαντική από αυτή καθ'
εαυτή την εκπόνηση της µελέτης του έργου.
Καλό είναι να δοµηθεί, προφανώς, σύστηµα αναλύσεων τιµών, ως κοινή βάση αναφοράς
– δεν ξέρω αν το «καλό είναι» είναι πολύ ευγενικό και θα έπρεπε να πούµε «πρέπει», το ίδιο
είναι σαν αποτέλεσµα. Αν όµως δεν δηµιουργηθεί µηχανισµός που να το συντηρεί, τότε ας µην
το κάνουµε καθόλου. Μηχανισµός σηµαίνει όργανα και διαδικασίες. Πρέπει παράλληλα να
γίνουν, να θεσµοθετηθούν τα όργανα και οι διαδικασίες που θα συντηρούν αυτό το σύστηµα
αναλύσεων τιµών, αλλιώς, επαναλαµβάνω, ας µην το κάνουµε.
Η δόµηση του προϋπολογισµού κάθε έργου, φυσικά µελετάται κατά περίπτωση. Μην
περιµένουµε ότι όλα θα φθάσουν σε τέτοιο επίπεδο αυτοµατοποίησης ούτως ώστε να πατάµε ένα
κουµπί και να βγαίνουν όλα. Πάντα υπάρχει η σκέψη. Αυτό σηµαίνει µελέτη και αυτό σηµαίνει
προετοιµασία του έργου, αν θέλετε και µόνο µε την παράµετρο του ποια υπηρεσία καλείται να το
πραγµατοποιήσει αυτό το έργο.
Ο µελετητής µε τη δουλειά του παραδίδει ένα εργαλείο στην υπηρεσία για την
παρακολούθηση του έργου. Εργαλείο σηµαίνει πάλι µηχανισµό. ∆εν του δίνει «πάρε αυτό, κάνει
τόσο». Ξέρει η υπηρεσία πώς προέκυψε η κάθε τιµή µονάδος, το κάθε στοιχείο το οποίο θα
κληθεί µεταγενέστερα, στη φάση της κατασκευής, να κρίνει, µετά από αιτήµατα των εργολάβων,
µετά από ανάγκες που εγείρονται. Και πολύ βασικό θέµα είναι, ότι ο µελετητής πρέπει συνεχώς
να ενηµερώνεται και όχι µόνο µε τη δική του πρωτοβουλία, αλλά µε τη συµµετοχή του στην
κατασκευή του έργου.
Αυτά ως προς την εξέλιξη του συστήµατος και τον ρόλο των µελετητών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Επειδή ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις και περνάµε στο σκέλος των ερωτήσεων και συζήτησης,
πριν να προηγηθούν οι ερωτήσεις, θα γίνει µε τον εξής τρόπο: Επειδή το µικρόφωνο δεν
µαγνητοφωνεί, και µαγνητοφωνούνται όλα, οι ερωτώντες θα έρχονται από το βήµα, θερµή
παράκληση να κρατάνε σηµειώσεις στις ερωτήσεις οι εισηγητές, προκειµένου να τα
απαντήσουµε θεµατολογικά µετά ένας έκαστος εκ των εισηγητών.
Άρα ξεκινάµε µε ερωτήσεις. Ποιος εκ των συναδέλφων που συµµετέχουν θέλει να
υποβάλει ερώτηση; Έλα.
Κος ΓΟΥΓΑΣ:
Γεια σας. Λέγοµαι Γιώργος Γούγας. Λυπάµαι που θα το πω, αλλά είπατε στην εισήγησή σας
πράγµατα που τα βιώνω 48 χρόνια. Τα τεύχη δηµοπράτησης. Και επειδή κυρίως ασχολούµαι µε
τα οικοδοµικά, ασχολούµαστε, γιατί είµαστε ένα γραφείο ολόκληρο, θα πω µόνον για τα
οικοδοµικά.
Ξέρετε ότι το πλήθος των αρχιτεκτόνων δεν ξέρουν και δεν θέλουν να ασχοληθούν µε
αυτό το θέµα που λέγεται τεύχη δηµοπράτησης. Έχουν συνηθίσει να λένε ας τα δώσουµε σε έναν
«τευχά» (µάλιστα µε αρκετή δόση υποτίµησης), αφού µας ζητάνε προϋπολογισµό και αναλύσεις
κ.λπ., και εκείνος θα φτιάξει αυτό που πρέπει.
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Εµείς αρνούµαστε τον ρόλο του «τευχά». Είµαστε ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ των ∆ηµοσίων έργων και
πιστεύουµε ότι η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ επηρεάζει σηµαντικά τον κρατικό προυπολογισµό και τον
Προϋπολογισµό της Ε.Ε.
Σας πληροφορώ ότι οτιδήποτε πάει να γίνει σ΄ αυτό τον τοµέα, είναι πολύ σηµαντικό και
είναι πολύ θετικό το ότι το ξανακουβεντιάζουµε. Μακάρι να είναι η τελευταία φορά, γιατί δεν
πάει άλλο το πράγµα. Οι συνάδελφοι που κάνουν τεύχη δηµοπράτησης, οι περισσότεροι, η
συντριπτική πλειονότητα, είναι όντως «τευχάδες». ∆ηλαδή παίρνουν µία τιµή του Σουφλιά, η
οποία λέει ψευδοροφές γύψινες, ανθυγρές ή µη ανθυγρές, µε τρύπες ή χωρίς τρύπες, καµπύλες ή
ευθύγραµµες και βάζουν 10 ευρώ, που λέει αυτός ο τιµοκατάλογος του Σουφλιά και αν έχει και
καµία καµπύλη η ψευδοροφή γράφουν ένα "Ν" µπροστά και βάζουν και λιγάκι παραπάνω και
τελειώσαµε.
Η υπηρεσία µε τον ελέγχοντα κάνει περίπου το ίδιο. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το
τροµακτικό; Είναι ότι δεν καλείσαι να βγάλεις έναν σωστό προϋπολογισµό, στις περισσότερες
των περιπτώσεων, αλλά να βγάλεις έναν προϋπολογισµό ενός έργου που πρέπει να είναι µέχρι
εκεί που έχει εγκριθεί η δαπάνη. ∆ηλαδή, παίρνεις µία µελέτη για να βγάλεις τον προϋπολογισµό
της, βγάζεις 5.000.000€, και σου λένε 5.000.000€; Μα η υπηρεσία έχει 4εκ. Κάντο 4εκ. Και εκεί
είναι φοβερό το δίληµµα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: Ωραία, θα µπούµε σε µία διαδικασία που έχει ξεκινήσει
στην Ευρώπη, που µπορεί να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα, γιατί όχι. Αυτοί όµως που θα
διαχειριστούν αυτά τα προγράµµατα, πού θα µάθουν να κάνουν κοστολόγηση, να µάθουννα
κάνουν ΣΩΣΤΟ προϋπολογισµό; Που θα µάθουν να διαβάζουν τα σχέδια; Τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες;
∆ηλαδή ένας συνάδελφος νέος που δουλεύει και το computer (γιατί οι νέοι είναι
εξοικειωµένοι περισσότερο, δεν είναι οι µεγαλύτεροι), ποιος θα του πει πώς θα κάνει την
κοστολόγηση; ∆ηλαδή ότι πρέπει να πάρεις το σχέδιο, να διαβάσεις τη λεπτοµέρεια, να υπάρχει
λεπτοµέρεια, να τη ζητήσεις από τον αρχιτέκτονα, αν δεν υπάρχει διευκρίνιση, πώς
κατασκευάζεται αυτή η λεπτοµέρεια. Εάν όλα αυτά δεν τα κάνει, δεν τα µάθει, δεν τα ξέρει, τί να
το κάνω που θα είναι καλός κοµπιουτεράς και θα διαχειρίζεται ένα σύστηµα; Ο ελέγχων πώς θα
ελέγξει; Και ας είναι καλός κοµπιουτεράς. Θα ελέγξει για να δει αν αυτός που έκανε
Προµέτρηση και Προϋπολογισµό διάβασε τη λεπτοµέρεια, τη ζήτησε τη λεπτοµέρεια;
Εκεί φοβάµαι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει όχι υποχρεωτικά τµήµα, ας είναι
µεταπτυχιακό, να επιµορφωθούν κάποιοι συνάδελφοι στα Πολυτεχνεία. Να µάθουν, να
καταλάβουν τί είναι ο προϋπολογισµός και η κοστολόγηση. ∆ιότι υπάρχει και το εξής: Η
κοστολόγηση από τους κατασκευαστές γίνεται µε πάσα λεπτοµέρεια και µε τα στοιχεία που
έχουν και από άλλες δουλειές και ξέρουν ότι το τσιµέντο εκεί πάνω στην Πτολεµαΐδα θα το βρει
τόσο, ή το πλακάκι θα έχει τόσο ενώ στην Αθήνα τόσο.
Οι µελετητές όµως και οι κοστολόγοι που τους βάζουν και όρους µε συγκεκριµένο
προϋπολογισµό , όπως σας είπα, (µα έχει 4.000.000 ευρώ ο ∆ήµος, δεν έχει 12.000.000 ευρώ ενώ
έχει γίνει η µελέτη ) τι θα κάνουν;
∆εν ξέρω, φοβάµαι ότι πρέπει να υπάρξει προπαρασκευή συναδέλφων που θα θελήσουν
ν' ασχοληθούν µε την κοστολόγηση. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται µέσω των Πολυτεχνείων και
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µόνο. Να πάρουν µια ιδέα, εξάµηνο θα είναι, ας είναι εξάµηνο, ένα µεταπτυχιακό, µία
ενηµέρωση, µία µικρή ενηµέρωση, να έχουν µία βάση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Στη διαδικασία λίγο. Είναι λάθος πιθανά δικό µου. Ο χρόνος που διατίθεται για τις ερωτήσεις
στη συζήτηση είναι ένα τέταρτο. Θερµή παράκληση να είµαστε λίγο πιο σύντοµοι για να
µιλήσουν και οι περισσότεροι. Και το σκέλος βασικά είναι ερωτήσεις.
Κος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Γεια σας. Λέγοµαι Γρηγορόπουλος. Συµµετείχα στην λεγόµενη Επιτροπή Αγγέλη στο Υπουργείο
∆ηµοσίων Έργων. Η Επιτροπή προσπάθησε να δηµιουργήσει την καινούργια λογική στην
αναθεώρηση. Μας τέθηκε από πλευράς Υπουργείου η µεταφορά προτύπων ή ολόκληρου
συστήµατος, του Γαλλικού, και της Νότιας Αφρικής και ασχοληθήκαµε µε αυτό. Απεδείχθη το
ατελέσφορο µιας τέτοιου είδους µεταφορά για καθαρά πρακτικούς λόγους. Αφού
συνεργαστήκαµε µε το ICAP διαπιστώσαµε ότι υπήρχε αδυναµία και στο ICAP να υπεισέλθει
στο αντικείµενο για το οποίο µιλούσαµε, αναθέσαµε στους συναδέλφους αυτή τη δουλειά, την
οποία την προχωρήσανε. Αυτή είναι η δουλειά. Το νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών και η
Αναθεώρηση τους.
Ο συνάδελφος που µίλησε προηγουµένως έθεσε κάποια πολύ σηµαντικά ερωτήµατα.
Συνοψίζονται, ο συντάξας τη µελέτη και ο συρράψας τη µελέτη. 9 στις 10 µελέτες στους
Οργανισµούς των ΟΤΑ και τις περιφερειακές Υπηρεσίες συρράπτονται στην Ελλάδα, προς
δηµοπράτηση. Μία στις 10 συντάσσεται. Όταν η όποια εγκεκριµένη πίστωση προσδιορίζει και
τον προυπολογισµό του έργου, τότε µόνο συρραφή τευχών δηµοπράτησης γίνεται. Όχι µελέτη.
Λοιπόν µεγάλο θέµα, αλλά να µην τρελαθούµε. Άκουσα και τον συνάδελφο των
µελετητών πριν από λίγο, άργησα λίγο να έρθω γιατί ήρθα µε αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, χρειαζόµαστε τη βάση κοστολόγησης. Η προσωπική µου απογοήτευση, Μενέλαε, δεν
ήταν ότι κάποια στιγµή το ΥΠΕΧΩ∆Ε τράβηξε µια γραµµή στην ηµιτελή εργασία του ΙΟΚ και
ανέθεσε σε κάποιους συγκεκριµένους συναδέλφους µε τους οποίους µίλησα και κατάλαβα τον
τρόπο που σκέπτονταν, και όταν λέω µίλησα, συµµετείχα στην Επιτροπή που αναπροσαρµόσαµε
τα τιµολόγια της οδοποιΐας και κατάλαβα πολύ καλά πώς σκεφτόντουσαν. ∆εν πατούσαν στον
αέρα. Απλώς είχαν πάρει µια σειρά από παραδοχές, αλλά είχαν σωστή σκέψη σ' αυτές τις
παραδοχές που πήραν. Βγήκε αυτό που βγήκε. Για 2004, απαράδεκτο. Οι τιµές ούτε
αναπροσαρµοζόταν, ούτε αναθεωρούνταν.
Αυτό που µε ενόχλησε πιο πολύ ήταν ότι η µελέτη που αναθέσαµε στους συναδέλφους
για να κάνουν τις καινούργιες αναλύσεις και την ολοκλήρωσαν, καταλήγει πάλι στον ΙΟΚ. Αυτό
ήταν το πολύ άσχηµο της ιστορίας.
Λοιπόν µη µπερδεύουµε καταστάσεις. Άκουσα κάτι να λέµε για Επιτροπές, πενταµελείς,
δέκα Επιτροπές, θα πάρουν λεφτά, θα κάνουν. Κανείς δεν θα πάρει τίποτα. Η δουλειά έχει γίνει.
Αν θέλουν να πάρουν συγκεκριµένα φώτα από συγκεκριµένους ανθρώπους, συγκεκριµένων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι ένας, δύο, δυόµισι, τρεις το πολύ, να µας
διορθώσουν τη δουλειά που έχει γίνει για να προχωρήσουµε, να το κάνουµε.
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Αν θέλουµε να ξαναδώσουµε πάλι στο ΙΟΚ για να µας κάνει 15 Επιτροπές και µετά από
ένα-δύο χρόνια να µας φέρει µια δουλειά και να ψαχνόµαστε πάλι όλοι µαζί, τελεία και παύλα.
Το ΙΟΚ απέτυχε. Πήρε 10 χρόνια τη δουλειά στα χέρια του και βρεθήκανε τρεις µηχανικοί της
"ΕΓΝΑΤΙΑ" που τραβήξανε ένα Χ και την πετάξανε στην άκρη. Και όταν βρεθήκανε οι πολύ
καλοί συνάδελφοι που αρχίσανε να µελετάνε το σύστηµα, και αυτοί δεν είπαν τί ωραία τα λέγανε
εκείνοι στο ΙΟΚ. Άρχισαν και τελείωσαν µια πρωτότυπη εργασία.
Λοιπόν συνάδελφοι, οι αδυναµίες του συστήµατος διαπίστωσης τιµών χρόνια ολόκληρα
ήταν τραγικές. Ενοχληθήκαµε γιατί κάποιος από το Υπουργείο έπαιρνε και έλεγε: ΜπάρµπαΜήτσο πόσο πάει η µπουλντόζα το µεροκάµατο; Σωστά ενοχληθήκαµε. Αλλά κι εµείς δεν
ήµασταν τόσο καλοί. Κι εµείς περιµέναµε κάποιον υπάλληλο να δώσει στην υπηρεσία αυτά που
έχει διαπιστώσει. Υπάλληλο, τί; Έναν συνεργάτη των εργοληπτικών οργανώσεων.
Λοιπόν, σήµερα µιλάµε µε τη βάση των δεδοµένων. Την φτιάξαµε, θα την
ολοκληρώσουµε, θα την υποβάλουµε και από εκεί και πέρα και το παρατηρητήριο θα το
φτιάξουµε σωστό, και τον ρόλο της διοίκησης θα τον βρούµε σωστά. Αλλά, όχι άλλη
καθυστέρηση. Εγώ έµαθα οδοποιΐα όχι στο Πολυτεχνείο. Έµαθα οδοποιΐα όταν πήγα να
δουλέψω νεαρός µηχανικός, εργοταξιάρχης σε έναν κόµβο οδοποιΐας στον αυτοκινητόδροµο
Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, και µαζί µε τα σχέδια µου δώσανε και κάτι βιβλιαράκια. Λέει πάρε
κι αυτά τα 10 βιβλιαράκια, είναι οι ΠΤΠ. Από εκεί έµαθα οδοποιΐα και από εκεί καταλάβαινα τί
έφτιαχνα στο εργοτάξιο. Αντιγραφές των Γερµανικών πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών
Οδοποιίας ήτανε.
Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουµε. Ούτε οι αντιγραφές είναι αδόκιµες εάν είναι σωστές, στον
σωστό χρόνο, ούτε πρέπει να χαθούµε πάλι σ' αυτά που χαθήκαµε τα τελευταία 20 χρόνια.
Θεωρώ, σαν ένας από τους Προέδρους των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων –
πρώην είµαι, µη µπερδευτούµε µε κανένα σηµερινό – που πήραµε την πρωτοβουλία να δώσουµε
αυτή τη δουλειά σε συγκεκριµένους ικανότατους ανθρώπους να µας τη φτιάξουν, θεωρώ ότι
κάναµε κάτι σηµαντικό, το οποίο όµως θα γίνει πολύ σηµαντικό άµα δικαιωθεί στην εφαρµογή
του.
Λοιπόν µη χαθούµε άλλο, συνάδελφοι, για όνοµα του Θεού. Προχωράµε. Υπάρχουν
τοµείς εφαρµογής που και τα Πανεπιστήµια και τις υπηρεσίες και την αγορά και τους
µηχανισµούς ελέγχου θα τους χρειαστούµε, αλλά όχι να τα βάλουµε όλα µαζί στο µίξερ από την
αρχή. Τις αναλύσεις τιµών και τη µέθοδο αναθεώρησης τους τις έχουµε.
Γεια σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Είναι σαφές ότι οι εισηγητές θα απαντήσουν και τις τοποθετήσεις που τίθενται προς αυτούς. ∆εν
υπάρχει καµία ούτε αιχµή, ούτε προσωπικό. Εκφράστηκε άποψη.
Σαν Προεδρείο να πούµε, εµείς τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουµε όλοι οι παρόντες, όλοι
οι παρόντες διαπιστώνουµε τη βούληση και την απόφαση να προχωρήσουµε τα αναλυτικά
τιµολόγια και να βγάλουµε σωστούς προϋπολογισµούς. Πράγµατι στο Τεχνικό Επιµελητήριο και
στη ∆ιοικούσα δεν έχουµε ολοκληρώσει ακόµα ένα θέµα, το θέµα του παρατηρητηρίου. Και γι'
αυτό ακούµε σήµερα τις τοποθετήσεις και τις εισηγήσεις. Αλλά στο πρώτο σκέλος, πράγµατι
οµόφωνα.
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Τώρα, η τοποθέτηση του προηγούµενου συναδέλφου και ο τόνος πιθανόν να απευθύνεται
σε κάποιους απόντες. Αυτό πράγµατι επισηµάνθηκε και από το Προεδρείο και από οµιλητές. ∆εν
εθίγη, πιστεύω, κανένας εκ των παρόντων. Παρ' όλα αυτά στην οµιλία ο κάθε εισηγητής έχει το
δικαίωµα ν' απαντήσει και σε τοποθετήσεις πλην των ερωτήσεων που τίθενται.
Επόµενη ερώτηση.
Κος ΛΙΤΙΝΑΣ:
Γεια σας. Λέγοµαι Λίτινας Νικόλαος. Θα ήθελα να πω το εξής: Σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό
πλέον ο οποίος είναι οδηγία, 89106 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 1ης Ιουλίου του 2013, κοντός
ψαλµός, αλληλούια, είναι απαραίτητο όλα τα εναρµονισµένα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
να έχουν εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη.
Το ερώτηµά µου λοιπόν είναι το εξής: Για να φτιάξεις ένα τιµολόγια πρώτα απ' όλα, όπως
σωστά είπαµε εδώ, και οι µελετητές, θα πρέπει να ξέρουµε ακριβώς τις προδιαγραφές. Μα οι
προδιαγραφές σύµφωνα µε την αντίστοιχη οδηγία της ΕΟΚ, τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα δεν
πρόκειται να πληρωθούν αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µ' αυτές
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανονισµούς της.
Εδώ λοιπόν µπαίνει το ερώτηµα: Πρώτον, τί γίνεται µε όλα αυτά τα πρότυπα, 294,
εναρµονισµένα, τα οποία αυτή τη στιγµή βρίσκονται στον αέρα και δεν έχουν µπει µε Κ.Υ.Α.
στην Ελλάδα; Ένα αυτό.
∆εύτερον. Πρέπει µέσα σ' αυτά σύµφωνα µε τον καινούργιο κανονισµό να δηλωθούν
δηλώσεις απόδοσης για κάθε ένα από τα ενσωµατούµενα προϊόντα και υλικά στις κατασκευές.
∆ηλώσεις απόδοσης ανάλογα µε την κλάση και την κατηγορία. Θα πρέπει εποµένως να οριστούν
για κάθε κατηγορία έργου ποιες είναι αυτές οι κλάσεις και οι αποδόσεις. Ποιος θα τα κάνει όλα
αυτά; Αυτό είναι το ερώτηµά µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Άλλη ερώτηση; Προχωράµε σε απαντήσεις από τους εισηγητές. Εκ µέρους του ΙΟΚ, ο Πρόεδρος
έπρεπε να φύγει – άλλος εκ των εισηγητών; Τέθηκαν θέµατα προς τον µελετητή, αν δεν κάνω
λάθος, τον εκπρόσωπο των µελετητών.
Κος ...:
∆εν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, η αναφορά προφανώς 9 στις 10 και όχι σύνταξη. Πιστεύω ότι δεν
αναφερόταν στον µελετητικό κλάδο. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρηγορόπουλε; Λέω, η συρραφή που
είπατε. Ναι. Προφανώς ο συρράψας δεν απευθύνεται στον µελετητικό κλάδο, το καταλάβαµε
όλοι, γι' αυτό νοµίζω ότι δεν οφείλει απάντηση και ο κ. Κάζος.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
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Κος ...:
Το καταλάβαµε απόλυτα. Εν τάξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Έγινε σαφές το σκέλος των µελετητών. Επίσης, επειδή εθίγη το θέµα δηµόσιας διοίκησης, εάν ο
κ. Κατίκας θέλει τον λόγο.
Κος ΚΑΤΙΚΑΣ:
Επαναλαµβάνουµε, ως ΤΕΕ είµαστε, αλλά µε χρονικό περιορισµό, στην φάση ολοκλήρωσης, να
ακούσουµε όλες τις απόψεις για το παρατηρητήριο προκειµένου και σαν ∆ιοικούσα και σαν
κεντρική αντιπροσωπεία να πάρουµε τις τελικές αποφάσεις για το παρατηρητήριο. Εκεί
βρισκόµαστε και ώστε γι' αυτό και είναι πολύ χρήσιµη η σηµερινή Ηµερίδα.
Ακούσαµε και θα συνεχίσουµε ν' ακούµε αλλά λίαν συντόµως τα πάντα γιατί πρέπει να
καταλήξουµε και στο παρατηρητήριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Αν υπάρχει άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση πριν περάσουµε στο διάλειµµα. Μετά ακολουθεί
στρογγυλό τραπέζι. Ελάτε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Τα συµπεράσµατα. Μισό λεπτό, το
στρογγυλό τραπέζι έχει το νόηµα των συµπερασµάτων από το σηµερινό πρωινό. Ακουστήκανε
πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα.
Κος ΧΑΣΑΠΗΣ:
Πάνος Χασάπης. Είµαι δικηγόρος. ∆ύο σκέψεις πάνω σ' αυτά που άκουσα είναι οι εξής: Το θέµα
της εκδήλωσης είναι ουσιαστικά πώς θα µπουν τα θεµέλια για την οµαλή ή την ανώµαλη εξέλιξη
των συµβάσεων εκτέλεσης των δηµοσίων έργων.
Ένα σοβαρό θέµα που πρέπει να απασχολήσει όσους εργαστούν πάνω σε αυτόν τον
σκοπό είναι η προτυποποίηση που περιγράφηκε από τον κ. Τουλιάτο, του τρόπου τιµολόγησης
των δηµοσίων έργων, δηλαδή οι αρχές, οι κανόνες, ειδικοί και γενικοί, για την τιµολόγηση των
έργων να αναδειχθεί στην Πολιτεία, που είναι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή που θα πάρει τις
αποφάσεις, ότι είναι υποχρεωµένη να τις λάβει τις αποφάσεις διότι πρέπει να είναι
εναρµονισµένες σε όλη την εσωτερική αγορά.
Όσο οι κανόνες τιµολόγησης στην Ελλάδα είναι διαφορετικοί, αυτοσχέδιοι ίσως σε ένα
µεγάλο βαθµό σήµερα, από τους κανόνες που ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τόσο τεµαχίζεται η εσωτερική αγορά, εµποδίζεται η πρόσβαση στις διαδικασίες
ανάθεσης και αυτό οπωσδήποτε απαγορεύεται.
Εκείνο που είναι δύσκολο να αναδείξει ένα άτοµο κάθε φορά είναι ότι η ουσία κάθε
τεύχους παραβιάζει κάποια πρότυπα ή παραβιάζει τους γενικούς κανόνες. Αυτό δεν είναι εύκολο
να το αποδείξει κανένας.
Πρέπει λοιπόν η εργασία που ετοιµάζεται, της προτυποποίησης των τιµολογίων, να λάβει
και µορφή υποχρεωτικών κανόνων στην εσωτερική έννοµη τάξη.
Αυτό λοιπόν είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να αφιερώσετε εξ ίσου µεγάλη σηµασία όσο
δώσατε και στην µέχρι τώρα ουσία της εργασίας.
Ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να δώσουµε πολύ µεγάλη σηµασία είναι η συστράτευση
που είχατε όλων των συντελεστών παραγωγής των έργων. Τόσες οργανώσεις, το Τεχνικό
Επιµελητήριο που είναι µε το ένα πόδι στον δηµόσιο και το άλλο στον ιδιωτικό τοµέα, και οι
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σύλλογοι των µελετητών, την ίδια συστράτευση να την δείξετε για να επιβάλετε στην πολιτική
εξουσία να πάρει τις αποφάσεις.
Και µία ειδική παρατήρηση. Μέσα στους κανόνες της ανάλυσης τιµών και της
αναλυτικής περιγραφής των εργασιών θα πρέπει, υποθέτω, να περιλάβετε και ένα κεφάλαιο
προτυποποίησης, ένα προτυποποιηµένο σύστηµα προτιµολόγησης των έργων στην αρχική φάση,
εκεί που δηµιουργούνται δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις του κυρίου του έργου, γιατί
δηµιουργούνται δυνάµεις τόσο ισχυρές που στρεβλώνουν όλο το σύστηµα, όσο καλό και να
είναι.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
Κος ΧΑΣΑΠΗΣ:
Ναι, αλλά πρέπει αυτοί οι κανόνες να είναι ένα ειδικό κεφάλαιο σ' αυτή την εργασία που κάνετε.
Αυτά είχα παρατηρήσει. Ερωτήσεις όχι τόσο σηµαντικές. Με παραξένεψε, το
παρατηρητήριο, για παράδειγµα, αυτό είναι ερώτηση. Το παρατηρητήριο πώς το συλλαµβάνετε,
θα ανήκει στον δηµόσιο τοµέα ή στον ιδιωτικό τοµέα; Με την ουσιαστική έννοια του όρου και
όχι µε την τυπική µορφή, αν θα είναι ΝΠ∆ ιδιωτικού δικαίου ή θα είναι ΝΠ∆ δηµοσίου δικαίου ή
αν θα είναι µία υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αυτή είναι µια ερώτηση. Αν υπάρχουν σκέψεις πάνω
σ' αυτό ή αν υπάρχουν και αποφάσεις από σας, από τους προτείνοντες εννοώ.
Αυτά τα πέντε υποέργα που είδα ότι έχει προτείνει το ΙΟΚ, το ΙΟΚ είναι και αναθέτουσα
Αρχή σ' αυτά τα έργα; Είναι και αναθέτουσα Αρχή το ίδιο. Μάλιστα.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
Κος ΧΑΣΑΠΗΣ:
Ναι, δεν το ήξερα, γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Αυτά τα σχόλια και αυτές τις ερωτήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Ελάτε, ελάτε.
Κος ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ:
Κατ' αρχήν θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστική την τοποθέτηση του κυρίου Κατίκα. Πράγµατι ο
ελλείπων κρίκος είναι η προϊσταµένη αρχή που οφείλει να µας πει, της κάνει ή δεν της κάνει, και
τί θέλει. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή να δηµοπρατούµε έργο συµβούλου χωρίς να του
έχουµε πει τί θέλουµε να κάνει.
Το άλλο θέµα, της εκπαίδευσης. Προφανώς. Και εδώ έχουµε και εκπρόσωπο από φορέα
που πιστοποιεί επαγγελµατική επάρκεια και ικανότητα σε θέµατα διαχείρισης έργων. Σε όλο τον
κόσµο η ιδιότητα του κοστολόγου, quanti-surveyor τον λένε, του υπεύθυνου για την µετατροπή
µιας µελέτης, ενός σχεδιασµού, όπως πολύ ωραία εξήγηση ο κ. Κάζος, σε συµβατικές
υποχρεώσεις, σε ποσότητες και σε πρόβλεψη κόστους, όχι µόνο µε οριστική µελέτη, δηλαδή µε
άρθρα, αλλά και πολύ νωρίτερα, µε µια προµελέτη παραδείγµατος χάριν, για τα οποία βέβαια
υπάρχουν άλλα εργαλεία προσέγγισης, αλλά που εξασφαλίζουν ότι οι αποκλίσεις από το ένα
στάδιο στο άλλο µέχρι από την προµελέτη µέχρι και οριστική µελέτη εφαρµογής, οι αποκλίσεις
είναι της τάξεως του συν/πλην 5% και όχι ανατροπή πλήρης.
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Υπάρχουν τα σχήµατα όλα και για την κατάρτιση και για την εκπαίδευση και για την
επαγγελµατική κατοχύρωση και όλα αυτά είναι πιστοποιούµενα βέβαια σχήµατα, που περνάς
εξετάσεις και πιστοποιείσαι µε level, σε επίπεδα κ.λπ., για τί είδους έργα κ.λπ..
Και το τελευταίο που ήθελα να πω, προς τον κ. Λίτινα. ∆εν ξέρω πότε ήρθατε, κύριε
Λίτινα, αλλά προφανώς χάσατε και την δική µου τοποθέτηση και ίσως και την τοποθέτηση του
κυρίου Σπίρτζη.
∆εν θέλω να πω σε τί απειλή βρισκόµαστε για ακύρωση όλων των δηµοσίων συµβάσεων,
εκ του γεγονότος ότι δεν έχουµε περιλάβει ακόµα την συµµόρφωση, ρητά, µε αυτά που ανέφερε
ο κύριος Λίτινας. Εµείς ακούσαµε µε έκπληξη, εγώ, µε τον κ. Σπίρτζη τώρα, µαζί µε τον
Μαρσέλο, λέει, πριν από µία εβδοµάδα σταµατήσατε την Υπουργική Απόφαση την οποίαν είπατε
ότι έπρεπε να είχε βγει εδώ και δύο χρόνια.
Να µη συµµορφωθούµε δηλαδή µε την υποχρέωση, στην οποίαν είµαστε υπερήµεροι
ήδη;! Ε, αυτό το αλαλούµ δεν µπορεί να συνεχίζεται. Θα την πληρώσουµε άσχηµα. Θα µας
πάρουν πίσω τα λεφτά από το πρώτο πακέτο και µετά. ∆ιότι όταν πήγαµε να πούµε στην
Κοινότητα ότι εδώ υπάρχει παρέµβαση, χειραγώγηση, µε διατίµηση µονοµερή του προϊόντος του
κλάδου, το οποίο απαγορεύεται, να υπάρχουν τιµοκατάλογοι φιξαρισµένοι από την αναθέτουσα
αρχή, µας είπαν µην τολµήσετε να έρθετε µ' αυτά τα τιµολόγια του Σουφλιά, γιατί οι κοινοτικοί
δεν θα δουν µόνο την τιµή και πώς ορίστηκε, αλλά θα δουν και το άρθρο και άµα δούνε το άρθρο
θα σας πούνε, παιδιά, αυτό το άρθρο δεν έχει καµία σχέση µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που
οφείλατε να χρησιµοποιείτε τόσα χρόνια. Φέρτε πίσω τα λεφτά. Και αυτό ισχύει ακόµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Οφείλω βέβαια ως µέλος της ∆ιοικούσας, επειδή µας έχει απασχολήσει το θέµα, η τοποθέτηση
του Προέδρου, επειδή λείπει κιόλας, δεν είχε αυτό το νόηµα. Το νόηµα του Προέδρου ήταν ότι
σαφώς λαµβάνουµε υπόψη µας τις οδηγίες, αλλά χωρίς διαβούλευση και εν µιά νυκτί, γιατί τον
τελευταίο καιρό αυτό βλέπουµε µε τα µάτια µας και είναι µια πραγµατικότητα, ή χωρίς την
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, ακόµη και σήµερα εδώ γι' αυτό το σοβαρό θέµα, είναι σαφές ότι
εµείς δεν µπορούµε να πηγαίνουµε και να περνάνε εν µιά νυκτί πράγµατα τα οποία ούτε καν τα
έχουµε δει και τα έχουµε διαβάσει. ∆εν γίνεται.
Αυτό ήταν το νόηµα λοιπόν του Προέδρου, που είναι και απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ.
Έχει ζητήσει πριν η κυρία Τσαλίκη. Έστω και σύντοµα, όλοι θα µιλήσουµε. Απλά αρχίζει
και στριµώχνει λίγο ο χρόνος.
Κα ΤΣΑΛΙΚΗ:
Λέγοµαι Τζούλια Τσαλίκη. Είµαι στέλεχος του ΥπΥΜΕ∆Ι και έχω διατελέσει τµηµατάρχης στο
τµήµα αυτό που λέµε αναλύσεων τιµών για µερικούς µήνες, πάρα πολύ πρόσφατα, από τον
Απρίλιο µέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου.
Είναι τιµή µου ν' απευθύνοµαι σ' αυτό το ακροατήριο, άνθρωποι που έχετε όχι µόνο
διερευνήσει θεωρητικά, είτε από τον δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό χώρο, έχετε κάνει έργα και
αυτό οφείλουµε να το τιµήσουµε και να το σεβαστούµε.
Και έτσι µε πολύ σεβασµό θέλω να καταθέσω κι εγώ τη δική µου πολύ απλή µαρτυρία.
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Αναλαµβάνοντας τµηµατάρχης λοιπόν σ' αυτό το τµήµα, το οποίο θέλω να σας πω ότι δεν
χαράσσει πολιτική, συµµορφώνεται µε την υφιστάµενη πολιτική και κυρίως µε τον νόµο, είδα ότι
ουσιαστικά ποιοι ήταν το αντικείµενο του τµήµατος; Είναι να µαζεύουµε τιµές. Κάνουµε δηλαδή
µία τιµοληψία. Για ποια υλικά µαζεύουµε τιµές; Για τα υλικά τα οποία ορίζει µια υπουργική
απόφαση του 1994.
Και ερωτώ: Πόσο δύσκολο ήταν να αναθεωρηθεί η απόφαση; Αφήνω όλο το άλλο. Μια
απόφαση η οποία λέει πράγµατι για το µπετόν που γίνεται µε τα σακιά το τσιµέντο, µια απόφαση
που λέει για το µάρµαρο Πεντέλης, µια απόφαση που δεν έχει ενσωµατώσει κανένα από τα
καινούργια υλικά. ∆ηλαδή ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, το σύστηµα πάσχει στη βάση του.
Εποµένως ένα ζήτηµα είναι τα πρωτογενή υλικά.
∆εύτερον, έχουµε, και επειδή είχα την ευκαιρία να είµαι σε οµάδες για την Κοινωνία της
Πληροφορίας και να προχωρήσουµε σε διάφορα έργα πληροφορικής, πράγµατι υπάρχει ένα
ζήτηµα στο Υπουργείο µε την πληροφορική και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν µπορούσαµε και δεν
µπορούµε πρώτον να δούµε ποια είναι τα υλικά τα οποία θα µαζεύουµε, πώς θα αναθεωρούνται
κάθε φορά για να βάζουµε καινούργια υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και πώς θα κάνουµε
κι εµείς ένα σύστηµα τιµοληψίας αντίστοιχο µε του Υπουργείου Εµπορίου. ∆εν ξέρω αν είναι
αυτό το αντικείµενο του παρατηρητηρίου ή κάτι άλλο.
Εποµένως, δεν είναι θέµα αν θα το κάνει ο ιδιωτικός ή ο δηµόσιος τοµέας, ένα σύστηµα
σωστής περιγραφής του αντικειµένου, εξεύρεση χρηµάτων, που υπάρχουν τέτοια χρήµατα και
από τη διοικητική µεταρρύθµιση που έχει ακριβώς αυτό το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, αυτό το
αντικείµενο, δηλαδή να χρηµατοδοτεί δράσεις της δηµόσιας διοίκησης και τον εξορθολογισµό
και τον εκσυγχρονισµό της και µετά να συζητήσουµε ο,τιδήποτε άλλο.
Και το άλλο σηµείο, και εδώ θα σταµατήσω, είναι ότι οι τιµές που βρίσκουµε
ενσωµατώνονται σε άρθρα, είναι εδώ και ο νυν τµηµατάρχης ο κ. ∆αλόπουλος, σε άρθρα τα
οποία έχουν περιγραφεί από το 1974 έως το 1993.
Πιστεύω ότι το 1993-1994, κύριε Κάζο, είναι µία πολύ κρίσιµη περίοδος και τέλος ή
αρχή εποχής, περισσότερο ίσως από το 2004, γιατί τότε µπήκανε τα τελευταία θεσµικά εργαλεία
τα οποία ουδέποτε έκτοτε αναθεωρήθηκαν.
Και πάλι λέω, τί µας εµπόδισε ν' αλλάξουµε άρθρα από το 1994; Και βέβαια ακολούθησε
αυτή η στρέβλωση να αναθεωρούνται τα τιµολόγια Σουφλιά µε βάση τα άρθρα του 1974, 1984,
1994, και µε µία τελείως µηχανιστική και άσχετη διαδικασία.
Οφείλω επίσης να σας πω ότι τα µηχανήµατα τα οποία λαµβάνουµε υπ' όψιν δεν
υπάρχουν στην πραγµατικότητα σήµερα, διότι είναι τύποι µηχανηµάτων που περιγράφονται ρητά
και είναι µηχανήµατα, σαν να λέµε τώρα µία Mercedes του 1994, ένα αντίστοιχο µοντέλο, που
φυσικά δεν υπάρχει, και γίνονται ακροβασίες για να αντιστοιχήσουµε τα µηχανήµατα µε
σηµερινές τιµές.
Εποµένως το σύστηµα, πιστεύω, είναι απλό και πάσχει στη βάση του.
Το άλλο ζήτηµα είναι ότι η δηµόσια διοίκηση δεν µιλάει µεταξύ της αλλά ουσιαστικά και
το ίδιο το Υπουργείο δεν ξέρει ότι το ίδιο το Υπουργείο έχει ένα σύστηµα που καταγράφονται τα
µηχανήµατα και αυτό µπορεί να ενσωµατωθεί και να αποτελέσει πολύτιµη εισροή και η
κατάσταση βαίνει ως εξής.
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Εποµένως κάθε νέα δοµή, όπως το παρατηρητήριο, οφείλει να τα λάβει αυτά υπ' όψιν και
τα λαµβάνει, πιστεύω, κύριε Τουλιάτο, και δεν είναι το θέµα να φύγουµε από το κακό δηµόσιο
και να πάµε στο καλό ιδιωτικό, αλλά να συµφωνήσουµε όλοι σε κοινούς κανόνες, παραδεκτούς
και πάνω απ' όλα να χαρακτηρίζονται από την κοινή λογική.
Ευχαριστώ πολύ.
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Καληµέρα σας. Λέγοµαι Μητιακούδης. Είµαι προϊστάµενος της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας, της ∆ιεύθυνσης η οποία είναι αρµόδια για την έκδοση αυτής της περιβόητης κοινής
υπουργικής απόφασης των 294 Ευρωπαϊκών προτύπων, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 1994 και
από τον Απρίλιο είχε φθάσει σε ένα ορισµένο αριθµό 120 προτύπων και από τον Απρίλιο, από τη
στιγµή που ανέλαβα ∆ιευθυντής εκεί πέρα και χάρη στις προσπάθειες της συντονιστικής
Επιτροπής δοµικών υλικών και ολοκλήρωσα αυτό το έργο.
Παίρνω τον λόγο διότι ειπώθηκαν πράγµατα που θίγουν κυρίως το κύρος όχι της
∆ιεύθυνσης – αυτό εδώ το έχουµε συνηθίσει – θίγουν το κύρος της συντονιστικής Επιτροπής
δοµικών υλικών, ότι ολοκλήρωσε ενός µιας νυκτός µια απόφαση 295 προτύπων.
Αυτή η Επιτροπή δουλεύει από τον Σεπτέµβριο για να ολοκληρώσει όλο αυτό το έργο.
Και δουλεύει µε 3 και 4 συνεδριάσεις µηνιαίως. Φαίνεται όµως στην Ελλάδα δεν αγαπάµε την
παραγωγικότητα. Μόλις δούµε κάτι παραγωγικό, µόλις δούµε δηλαδή ότι η χώρα
συµµορφώνεται µετά από το 1994, µόλις χθες, κάνουµε αµέσως επίθεση. Για ποιον λόγο; Γιατί,
ειπώθηκε λοιπόν, δεν θέλω εγώ, λόγω της θέσης µου, καταλαβαίνετε, η πολιτική ηγεσία είναι
πολιτική ηγεσία, οι αποφάσεις κρίνονται από τον λαό, αλλά ειπώθηκε από τον κ. Σπίρτζη, ότι η
Κ.Υ.Α. µπλόκαρε διότι τα πρότυπα δεν είχαν µεταφραστεί.
Θα σας πω τώρα ποιο είναι το νόηµα αυτό. Ευχής έργο θα ήταν όλα αυτά τα πράγµατα να
ήταν µεταφρασµένα, δηλαδή όταν ο ΕΛΟΤ έκανε την υιοθέτησή τους έπρεπε να γίνουν οι
µεταφράσεις τους για να είναι κατανοητά όλα αυτά τα κείµενα και εύληπτα σε όλο τον τεχνικό
κόσµο αλλά κυρίως στην αρχή εποπτείας αγοράς, στην οποία είµαι εγώ, η αρχή εποπτείας
αγοράς.
Εγώ όταν βγαίνω στην αγορά και κάνω εποπτεία έχω πρότυπα Αγγλικά. Άρα το µόνο που
µπορεί να δυσκολέψει ... Μόνο ο τίτλος είναι Ελληνικός. Αυτά λοιπόν τα πρότυπα
ενσωµατώσαµε διότι είχε υποχρέωση η χώρα να ενσωµατωθούν διότι οποιαδήποτε αναφορά
τεχνικών κανόνων που αφορά όλο τον τεχνικό κόσµο, και την Ελληνική νοµοθεσία, γίνεται
αναφορά σ' αυτά τα πρότυπα.
Και εφ' όσον γίνεται αναφορά σ' αυτά τα πρότυπα, όπως είναι οι ευρωκώδικες, λέω εγώ,
γιατί να ισχύσει σήµερα µια υπουργική απόφαση εναρµόνισης των ευρωκωδίκων τη στιγµή που
αυτά τα κείµενα κάνουν αναφορά σε όλα αυτά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που έρχεται η
συγκεκριµένη Κ.Υ.Α. να ενσωµατώσει, στο εθνικό δίκαιο; Νοµίζω ότι δεν θα είναι σωστό.
Άρα δεν µπορούµε να προχωρήσουµε µία Κ.Υ.Α. για τους ευρωκώδικες δίχως να
προχωρήσουµε την Κ.Υ.Α. µε εκείνα τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι όµως
άλλο θέµα.
Εγώ θα εξηγήσω πού τα µεταφρασµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, σας είπα, ευχής έργον να τα
είχαµε όλα στα Ελληνικά, αλλά η µόνη δυσκολία έγκειται στην αρχή εποπτείας αγοράς που
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βγαίνει έξω και κάνει έλεγχο για να δει ποια προϊόντα συµµορφώνονται και ποια δεν
συµµορφώνονται. Ποια έχουν CE και ποια δεν έχουν. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει ποτέ έλεγχος
εποπτείας της αγοράς στα δοµικά.
Η εποπτεία της αγοράς άρχισε από τον Ιανουάριο, δειλά-δειλά. Σήµερα είµαι σε θέση να
σας ανακοινώσω ότι έχουν µπει πρόστιµα της τάξεως των 120.000 ευρώ. Έχουν ελεγχθεί
εταιρείες τσιµέντων, εταιρείες παραγωγής ασβέστου. Μπορεί οι αποφάσεις µας για λόγους
δεοντολογίας να µη βγαίνουν στο Internet και η πολιτική ηγεσία να µην προβαίνει σε δελτία
Τύπου για να κάνει τη δουλειά της, µπορώ όµως τώρα να σας το ανακοινώσω ότι έχουν
επιβληθεί πάρα πολλά πρόστιµα σε διακίνηση τσιµέντου και διακίνηση ασβέστου, προς το
παρόν. Και τώρα βλέπουµε και αναλύουµε υποθέσεις, εξετάζουµε υποθέσεις για τα αδρανή.
Πολλές καταγγελίες για τα αδρανή.
Εποµένως η συµµόρφωση η οποία πρέπει να γίνεται σήµερα µε βάση την Κ.Υ.Α. είναι η
εξής: Τα δοµικά προϊόντα πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE, τα χαρακτηριστικά τους πρέπει να
καθορίζονται µε βάση τις προδιαγραφές µέσα που υπάρχουν στα πρότυπα. Προσέξτε τώρα τί σας
λέω. Και όπως είπε και ο κ. Λίτινας πολύ καλά, πρέπει, οφείλει ο κατασκευαστής να γνωστοποιεί
στον τεχνικό κόσµο τα χαρακτηριστικά. Ο τεχνικός κόσµος έχοντας τους κανόνες, ΚΕΝΑΚ
κ.λπ., ο κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος, και όλους τους υπόλοιπους που δεν έχει σήµερα
ο τεχνικός κόσµος, δεν έχει ρυθµίσει, δεν έχει βάλει κανόνες, ποιοι είναι αυτό το χαρακτηριστικό
που ζητάω, παραδείγµατος χάριν, στον ΚΕΝΑΚ για να έχω το λάντα, ένα λάντα ενός τούβλου,
παραδείγµατος χάριν, µε άλλα λόγια αυτές είναι υποχρεώσεις και νοµίζω ότι το αν το κείµενο
είναι στα Αγγλικά, δεν θα βοηθήσει πολύ και πρέπει να ξέρουµε ότι αυτά εδώ, πρόκειται για
βιοµηχανικά υλικά. Αυτά είναι βιοµηχανικά υλικά. Ο παραγωγός ο οποίος θα πάρει το πρότυπο,
θα δει το υλικό, θα κατευθυνθεί σε έναν κοινοποιηµένο φορέα, ο κοινοποιηµένος φορέας, µπορώ
να σας διαβεβαιώσω ότι ξέρει κάλλιστα τα Αγγλικά και µπορεί να ολοκληρώσει το έργο του και
να δώσει τη σήµανση CE σ' αυτό το υλικό.
Η αρχή εποπτείας αγοράς θα ψάξει να δει αν αυτά τα υλικά είναι συµµορφωµένα, ο δε
τεχνικός κόσµος θα δει πάνω στην ετικέτα όλα τα χαρακτηριστικά, τις τιµές και θα επιλέξει το
καταλληλότερο και το καλύτερο υλικό. Αυτό θα οδηγήσει σε έναν εξορθολογισµό της αγοράς
και επίσης όχι µόνο σε εξορθολογισµό της αγοράς, αλλά και θα εξαφανίσει φαινόµενα
ανταγωνισµού, µη υγιούς ανταγωνισµού, που συµβαίνει σήµερα.
Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση ήταν προς την καλή κατεύθυνση και πιστεύω ότι ήταν
ατυχής η παρέµβαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
Μισό λεπτό. Επειδή είµαι υποχρεωµένος και πάλι να τοποθετηθώ, έστω και σύντοµα, ο
συνάδελφος βέβαια θα έχει όλο το δικαίωµα µετά, στο στρογγυλό τραπέζι γιατί είναι
προσκεκληµένος και θα συµµετέχει, να επανέλθει, απλά επειδή δεν θα µπορέσω να
παρευρίσκοµαι µετά, βέβαια υπάρχει συνάδελφος από τη ∆ιοικούσα που θα είναι στο στρογγυλό
τραπέζι, είµαι υποχρεωµένος να πω το εξής:
Εµείς ως Τεχνικό Επιµελητήριο αντιµετωπίζουµε το θέµα πραγµατικά ως σύστηµα
προτύπων κατ' αρχήν, δεύτερον προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές δεν υποκαθιστούν τα πρότυπα
αλλά παραπέµπουν σ' αυτά. Γνωρίζουµε ότι στις προδιαγραφές έχει γίνει µια αξιόλογη δουλειά,
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.

ΤΕΕ – ΣΑΤΕ – ΣΤΕΑΤ – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

54

αναφέρθηκε και πριν. Γνωρίζουµε ότι στις προδιαγραφές υπάρχουν οι τεχνικές ιδιότητες,
υπάρχουν τα χαρακτηριστικά υλικών και εργασιών, υπάρχει η µεθοδολογία κατασκευής,
υπάρχουν οι ποιοτικοί έλεγχοι, υπάρχει το αντικείµενο εργασιών, υπάρχει η υγιεινή και
ασφάλεια, υπάρχει η προστασία του περιβάλλοντος.
Όλα αυτά είναι παράµετροι που συνθέτουν τις προδιαγραφές και έχει γίνει πράγµατι,
όπως ειπώθηκε από οµιλητές, µια αξιόλογη δουλειά, προκειµένου στη συνέχεια να ακολουθήσει
σε κάθε ΠΕΤΕΠ να αντιστοιχεί και κάποιο, όχι κάποιο, αλλά συγκεκριµένο περιγραφικό
τιµολόγιο. Και βέβαια είναι σαφές ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο κινήθηκε και το τελευταίο
διάστηµα σε µια διπλή κατεύθυνση.
∆εν νοµίζω να υπάρχει άλλος φορέας ο οποίος να καυτηρίασε και µε συνεχείς
καταγγελίες το τί γίνεται µε την ακρίβεια και την ανεξέλεγκτη κατάσταση των υλικών και
ιδιαίτερα στον τοµέα τον δικό µας. Έχουµε καταγράψει πράγµατι στο δικό µας παρατηρητήριο
τις παρεµβάσεις όλων των φορέων και θα λέγαµε ότι κατ' αποκλειστικότητα το Τεχνικό
Επιµελητήριο έχει καταγγείλει την ασυδοσία που υπάρχει στα υλικά τα οποία κυκλοφορούν στον
τοµέα τον δικό µας.
Και το δεύτερο επίσης ζήτηµα ήταν ο σεβασµός στη δηµοκρατία, το οποίο το επιβάλλει
και η Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ηλαδή χωρίς διαβούλευση να µην περνάει τίποτα. Σ' αυτές τις δύο
βασικές αρχές το Τεχνικό Επιµελητήριο θα επιµείνει και µπορεί να στενοχωρηθούν και κάποιοι
συνάδελφοι, είτε της δηµόσιας διοίκησης είτε κατ' εντολή, πιθανά, αλλά αυτό εµάς δεν µας
απασχολεί και δεν µας ενδιαφέρει. Εµάς µας ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσµα, το οποίο λέµε σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα θα πρέπει και να το έχουµε.
Με αυτή την παρατήρηση θα ήθελα, επειδή ο χρόνος, δεν έχουµε πιθανά την ευχέρεια για
διάλειµµα, να παραδώσουµε στο στρογγυλό τραπέζι για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η
πραγµατικά θαυµάσια και αξιόλογη Ηµερίδα.
***[διάλογοι εκτός µικροφώνου]
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘ.ΜΠΟΥΜΗΣ):
∆εν υπάρχει κανένας αντίλογος. Μετά, στο στρογγυλό τραπέζι, δηµοκρατία έχουµε, θα
ακουστούν όλες οι απόψεις. Λοιπόν, σύντοµο διάλειµµα.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Να ξεκινήσουµε και ακούγοντάς µας ενδεχοµένως να έρθουν και οι υπόλοιποι.
Κυρίες και κύριοι, περνάµε στο τρίτο µέρος αυτής της ενηµερωτικής εκδήλωσης, κατ'
ευφηµισµό τώρα, αυτό το τρίτο µέρος είναι στρογγυλό τραπέζι, που µονίµως έχει τη µορφή ενός
panel. Ελπίζω όµως η συζήτηση να είναι στρογγυλή.
Σας παρουσιάζω λοιπόν τους συµµετέχοντες. Είναι ο κ. Σέργιος Λαµπρόπουλος, Γενικός
Γραµµατέας συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΥπΥΜΕ∆Ι, είναι ο κ. Μητιακούδης, τον οποίον
όσοι ήσασταν από πριν, τον ακούσατε ήδη σε ορισµένα πράγµατα, σίγουρα θέρµανε τη
συζήτησή µας. Είναι επίσης δεξιά µου ο κ. Μακέδος, µέλος της ∆ιοικούσης Επιτροπής του ΤΕΕ,
είναι ο κ. Μελαγράκης, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Χρόνια πολλά, κύριε
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Μελαγράκη, για χθες. Ο κ. Κώστας Αλεξόπουλος, Πρόεδρος του ΣΜΕ, των µελετητών, και ο κ.
Καλέργης, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΓΜ.
Έχουν προηγηθεί, όπως ενδεχοµένως παρακολουθήσατε, πολύ ενδιαφέρουσες
τοποθετήσεις τόσο στους χαιρετισµούς όσο και στις εισηγήσεις. Μας µπάσανε για καλά στο
θέµα, τόσο που έπιασε λίγο πριν το µεσηµέρι, καθώς ανέβηκε η θερµοκρασία έξω, ανέβηκε και
εδώ µέσα η θερµοκρασία, µε γόνιµες αντιπαραθέσεις. Άρα είµαστε καλά ενηµερωµένοι για µια
πολύ καλή συζήτηση του θέµατος.
Οφείλω από την πλευρά µου να υπογραµµίσω ότι η σηµερινή ενηµερωτική συνάντηση
είναι µία από τις καλές στιγµές του τεχνικού κόσµου. Αποδεικνύει ότι σε µια εποχή κατά την
οποία λεφτά δεν υπάρχουν και η απραξία δυναµιτίζει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, οι
εργοληπτικές οργανώσεις δεν αφήνουν άπρακτο τον χρόνο, προβληµατίζονται, συζητούν,
ενεργούν στην κατεύθυνση της διόρθωσης όλων εκείνων των στρεβλώσεων που σε κάποιον
βαθµό συνέβαλαν στην κρίση που βιώνει η χώρα.
Με δύο λόγια προετοιµάζουν το µέλλον το οποίο µε κανένα τρόπο δεν µπορεί και δεν
πρέπει να µοιάζει µε το παρελθόν.
Σ' αυτή την επιδίωξη συνεργάζονται µε το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας σε µια
περίοδο κατά την οποία και αυτό επιχειρεί να µεταλλαχθεί, να προσφέρει σε όλα τα µέλη του
νέες και αναγκαίες υπηρεσίες τις οποίες επιδιώκει να καθιερώσει µέσω µιας ευρύτερης
συνεργασίας, τόσο µε τους επί µέρους φορείς του τεχνικού κόσµου όσο και µε την Πολιτεία.
Άλλωστε δεν πρέπει να λησµονούµε ότι αυτός είναι ο καταστατικός του ρόλος. Για τον
προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των δηµόσιων έργων δεν υπάρχει αµφιβολία
ότι ένα παρατηρητήριο τιµών θα είναι µια σηµαντική, ουσιαστική και καθοριστική υπηρεσία
προς όλους, κυρίως όµως ως προς την οικονοµία των κατασκευών.
Όπως διαπιστώσαµε πρόσφατα, την αναγκαιότητα αυτή του παρατηρητηρίου τιµών
επιβεβαιώνει και εµπράκτως η Γενική Γραµµατεία δηµοσίων Έργων, η οποία εξασφάλισε και µια
χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ελπίζουµε ότι αυτή η χρηµατοδότηση είναι για να ενισχύσει και
τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από τον ιδιωτικό τοµέα. Άλλωστε όλες αυτές οι
πρωτοβουλίες πρέπει να µαζευτούν σε ένα.
Να υποθέσουµε λοιπόν ότι αυτό το σκέλος της δουλειάς που παρουσιάζεται σήµερα στην
ενηµερωτική συνάντηση έχει να κάνει µε αυτή την απόφαση να δουλευτεί από κοινού µε το ΙΟΚ
και µε τους φορείς, έτσι ώστε σύντοµα και όχι να χρειαστεί άλλη µία δεκαετία, να φθάσουµε σε
ένα επιθυµητό αποτέλεσµα από όλους.
Περνάω τώρα στην καθ' εαυτού συζήτηση. Συγνώµη γι' αυτή την παρέµβαση. Εάν θέλετε,
έχω ένα δικαίωµα µετά από τόσα χρόνια, ενασχόλησης µε τα θέµατά σας. Περνάµε λοιπόν στην
κυρίως συζήτηση. Θα δώσω τον λόγο σε όλους τους συνοµιλητές µας για µια πολύ µικρή
σύντοµη, και το εννοώ, σύντοµη, τοποθέτησή τους, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει µια
πραγµατική συζήτηση θέτοντας ο ένας ενδεχοµένως ερωτήµατα στον άλλον. Το ίδιο ισχύει ως
προς τα ερωτήµατα και για το κοινό που µας παρακολουθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαµπρόπουλε, έχετε τον πρώτο λόγο.
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Κος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Κατ' αρχήν θέλω να τονίσω το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος των φορέων και των ατόµων που
ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και εύχοµαι ότι θα συµβάλουν στην ολοκλήρωσή της.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι υπάρχουν αρκετοί ροµαντικοί που προσπαθούν να
κάνουν τα πράγµατα καλύτερα απ' ό,τι είναι. Αυτή δεν µπορεί παρά να είναι µια µικρή
προσπάθεια µέσα σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. ∆ηλαδή πρέπει να εκσυγχρονίσουµε, µε ό,τι
σηµαίνει αυτός ο όρος, το γενικότερο πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, και µέσα σ' αυτό,
αυτή η επί µέρους δράση θα βρει τον συγκεκριµένο ρόλο της.
∆εν θέλω να πω τί έκανε το Υπουργείο, σας το έχουµε παρουσιάσει, υπήρξε οµιλητής
που το παρουσίασε. Το Υπουργείο έκανε µε την Γενική Γραµµατεία δηµοσίων έργων
προσπάθειες να χρηµατοδοτήσει όλες αυτές τις δράσεις.
Εγώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον ότι υπήρξαν πριν από πολλά χρόνια συνάδελφοί
µας εξαιρετικά φωτισµένοι που εκείνη την εποχή κατάφεραν να είναι στην πρωτοπορία, δηλαδή
να έχουν κάνει και αναλυτικά τιµολόγια, όπως ήταν εκείνη την εποχή, και να έχουν
παρακολούθηση τιµών, αν θέλετε µε τα ελαττώµατα της εποχής. Εκείνο που υπήρξε, ότι έµειναν
πάρα πολλά χρόνια µετά που δεν έγινε επικαιροποίηση, δεν έγινε προσπάθεια, υπήρξε µια κοιλιά.
Άρα ένα το κρατούµενο.
∆εύτερον, έχοντας την εµπειρία της προσπάθειας να έχουµε ένα καινούργιο νοµικό
πλαίσιο και το πόσο αυτό καθυστερεί, θα πρέπει ίσως αντικείµενο της συζήτησης να είναι ποιες
είναι εκείνες οι δυνάµεις αδράνειας που δεν επιτρέπουν να προχωρήσουν τα πράγµατα προς την
κατεύθυνση που αυτοί οι ροµαντικοί θέλουν.
Επιτρέψτε µου να τελειώσω εδώ, για την ώρα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστώ τον κ. Λαµπρόπουλο. Ο κ. Μακέδος.
Κος ΜΑΚΕ∆ΟΣ:
Καλησπέρα και από µένα. Κάποιους άξονες θέλω να βάλω για τη συζήτηση γιατί όλα αυτά που
ακούστηκαν σήµερα ήταν πάρα πολύ εµπεριστατωµένα και επιστηµονικά αλλά και από την πάλη
όλων αυτών των διαδικασιών, όλων αυτών των ετών που προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα
καµβά και όχι ακραίες θέσεις που να µην οδηγούν πουθενά.
Πρόσφατα στην Κεντρική Μακεδονία έγινε µια εκδήλωση στο Τεχνικό Επιµελητήριο για
την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013, το
επιχειρησιακό πρόγραµµα, όπου διαπιστώθηκαν από την διαχειριστική αρχή δύο βασικά
προβλήµατα.
Το ένα ήταν αυτή η ανεπαρκής κακή, ελλιπής ή τεχνηέντως φτιαγµένη κοστολόγηση
έργων µε βάση δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα σε προηγούµενη φάση, και
αυτό που ειπώθηκε από τον κ. Χασάπη είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ότι σε όλη αυτή την εργασία
που έχει γίνει καλά είναι να γίνει και ένα τµήµα που να µην έχει να κάνει µε προµελέτη οριστική,
µελέτη εφαρµογής, αλλά στην αρχή, όταν το Υπουργείο σαν υπηρεσίες γίνονται οι προτάσεις για
να κοστολογηθούν αρχικά τα έργα, να βγουν οι προϋπολογισµοί των έργων. Άρα αυτό είναι ένα
σηµαντικό στοιχείο που στη συνέχεια µπορεί να βοηθήσει για να µην έχουµε αυτές τις
αποκλίσεις.
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Και το δεύτερο κοµµάτι ήταν ακριβώς τα προβλήµατα των εργοληπτών µε τις εγγυητικές
επιστολές λόγω των µεγάλων εκπτώσεων.
Άρα σηµαντικό για τη συζήτηση είναι και το αναπτυξιακό εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ
και γενικώς η ανάπτυξη σε σχέση µε την κοστολόγηση και τον εξορθολογισµό αυτής της
διαδικασίας.
Ειπώθηκε ότι έχει χαθεί µία δεκαετία και από την κουβέντα προέκυψε ότι χαθήκανε
µάλλον πολύ περισσότερα χρόνια από µία δεκαετία. Όπως ειπώθηκε πολύ σωστά ότι πρέπει να
µαθαίνουµε από τα λάθη µας. Εάν τα βάλει κανείς όλα αυτά µαζί, τα λάθη, τα διαχρονικά και τα
πολιτικά και τα υπηρεσιακά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά όλου αυτού του πλέγµατος
των δηµοσίων έργων, µπορεί πιθανόν κανείς να µπλεχτεί και να µην οδηγηθεί πουθενά, γιατί τα
λάθη διορθώνοντας θα τα κάνεις λίγα σε σχέση µε όλο αυτό που προχωράς.
Άρα εδώ δεν έχουµε την πολυτέλεια του χρόνου της πολλής ανάλυσης. Πρέπει αυτό που
ξεκίνησε από τη µία, του ΙΟΚ που έχει ξεκινήσει η διαδικασία µε τα τεχνικά δελτία, από την
πρωτοβουλία των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε αυτό που έχει γίνει ήδη µέχρι στιγµής και που
έχει παρουσιαστεί και που πρέπει να εξελιχθεί.
Θα επιµείνω στο κοµβικό που λέει ότι όλο αυτό, θα βρούµε τον δρόµο να συνθέσουµε,
για να ολοκληρωθεί, το να εφαρµοστεί και να προχωράει, σε σχέση µε αυτά που είπε ο κ. Κάζος,
και συνεχώς δυναµικά να µετεξελίσσεται.
Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας, που είναι πάρα πολύ σηµαντικός, δηλαδή το πώς θα
µπορέσουµε σαν οµπρέλα να το καθιερώσουµε παντού χωρίς να έχουµε εξαιρέσεις, χωρίς ο
καθένας να µπορεί να κάνει τιµολόγια πάλι µε άλλον τρόπο, όπως ζούµε τα µεγαλύτερα
προβλήµατα στην παραγωγή και στην εκτέλεση των δηµοσίων έργων, δεν είναι οι νόµοι, για
µένα, είναι η καταστρατήγηση των νόµων και πώς βρίσκει ο καθένας διεξόδους για να φύγει
µέσα από αυτό και άρα αυτή η πολύ καλή δουλειά δεν πρέπει, όχι απλώς πρέπει να ολοκληρωθεί,
αλλά και πρέπει να εφαρµοστεί καθολικά.
Και στο τρίτο είναι η ευθύνη και η συνέχιση µέσα από το έργο και την παρακολούθησή
του και του µελετητή και της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ∆ηλαδή όλα αυτά να µην µείνουν κάπου
στο κενό και έχουµε δηλαδή µια πολύ καλή µελέτη, µια πολύ καλή κοστολόγηση και τελικά πάλι
τα έργα καρκινοβατούν για άλλους λόγους.
Αυτά προς το παρόν.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστώ τον κ. Μακέδο. Ο κύριος Μητιακούδης.
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Νοµίζω ότι γνωριστήκαµε λίγο πιο πριν. Συγνώµη αν ήµουν λίγο ένθερµος, λειτούργησα λίγο εν
θερµώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Καλό κάνατε στην ατµόσφαιρα.
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Γιατί εκπροσωπώ τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας στην συζήτηση που κάνουµε. Χαιρετίζει
αυτή την πρωτοβουλία για το νέο σύστηµα και ιδιαίτερα εµείς χαιρόµαστε, δεδοµένου ότι
συµπεριλαµβάνει και µια ποιοτική διάσταση την οποία βλέπω ότι µέσω του συστήµατος, µέσω
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του παρατηρητηρίου τιµών θα αποτυπώνονται ποια από αυτά τα υλικά θα έχουν τη σήµανση CE,
δηλαδή ποια θα είναι σύννοµο να κυκλοφορήσουν µε τις προδιαγραφές τους και όσον αφορά
βέβαια το καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργείο, είναι το ΥπΥΜΕ∆Ι, δεν είναι η δικιά µας υπηρεσία,
αλλά στο πλαίσιο της αρµοδιότητας αυτής, δηλαδή του ελέγχου της αγοράς των δοµικών υλικών,
των χαρακτηριστικών, θα µπορούσε και η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας να βοηθήσει σ' αυτό
το εγχείρηµα.
Είναι µέσα στο πλαίσιο το οποίο οραµατιζόµαστε και εµείς ένα τέτοιο παρατηρητήριο
τιµών, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας για όλα τα βιοµηχανικά προϊόντα, µεγάλο κοµµάτι των
οποίων είναι τα δοµικά υλικά. Τώρα, το τί συνέργεια θα υπάρχει µεταξύ του παρατηρητηρίου
τιµών και ενός µελλοντικού δικού µας παρατηρητηρίου, δεν µπορώ από τώρα ούτε να
δεσµευτούµε. Θα δούµε. Πάντως βλέπουµε µε πάρα πολύ θετικό µάτι στη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας όλη αυτή την προσπάθεια και θα βοηθήσουµε ανάλογα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστώ τον κ. Μητιακούδη και να περάσουµε στον κ. Μελαγράκη από τον ΕΛΟΤ.
Κος ΜΕΛΑΓΡΑΚΗΣ:
Ευχαριστώ πολύ που µας καλέσατε. Θα θέλαµε να δούµε το θέµα της προσέγγισης όλων των
προβληµάτων που διέπουν την µελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή των δηµοσίων έργων
από µια άλλη σκοπιά, να φύγουµε δηλαδή από τα συστήµατα και τις µεθοδολογίες που έχουµε
συνηθίσει και να περάσουµε να τη δούµε λίγο, ίσως και υπό το πρίσµα και των νέων τεχνολογιών
και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειµένου αυτές να µας βοηθούν στον καθηµερινό
σχεδιασµό.
Ο ΕΛΟΤ και γενικώς η τυποποίηση παίρνει µία προσέγγιση αντικειµενικοστραφή προς
αυτά τα θέµατα, δηλαδή αν επιχειρήσετε να σχεδιάσετε ένα έργο, ας πούµε ένα οικοδοµικό έργο,
θα κληθείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιες σχεδιαστικές πλατφόρµες, θα κληθείτε να
τοποθετήσετε κάποια αντικείµενα πάνω σε επίπεδα που θα έχετε ορίσει. Ένα αντικείµενο µπορεί
να είναι µία κολώνα, ένα άλλο αντικείµενο µπορεί να είναι µία δοκός, µία πλάκα, µία οροφή,
τέλος πάντων, διάφορα τέτοια αντικείµενα.
Θα κληθείτε να ορίσετε τις γεωµετρικές διαστάσεις αυτών των αντικειµένων. Θα
κληθείτε επίσης να ορίσετε τα υλικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των αντικειµένων.
Τί θα µας εµπόδιζε, εν πάση περιπτώσει, πίσω από αυτά τα αντικείµενα που ορίζονται από τον
µελετητή, να υπάρχουν και όλα τα κοστολογικά χαρακτηριστικά αυτών των αντικειµένων, όπως
επίσης και οι τεχνικές περιγραφές του τρόπου κατασκευής αυτών των αντικειµένων;
Άρα βλέπουµε ότι µια ολιστική προσέγγιση αυτού του θέµατος θα µας έδειχνε και τις
ανάγκες που πρέπει να υπηρετήσουµε. Πρέπει να έχουµε προδιαγραφές για να δούµε πώς αυτό
το αντικείµενο µπορούµε να το κατασκευάσουµε. Το πώς θα τις φτιάξουµε, να το συζητήσουµε.
∆εκάδες προσεγγίσεις έγιναν.
Πρέπει να έχουµε επικοινωνία των χαρακτηριστικών αυτών των αντικειµένων,
ανταλλαξιµότητα δηλαδή των δεδοµένων. Και θυµηθείτε ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει πάρει
µια πρωτοβουλία την οποία θα την υιοθετήσει ο ΕΛΟΤ για την τυποποίηση των σχεδιαστικών
επιπέδων και αντικειµένων που δουλεύει καθένας µελετητής.
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Πρέπει πράγµατι ανά αντικείµενο να έχουµε µία κοστολόγηση. Η κολώνα µας
αποτελείται από, ξέρω 'γω, φτιάχνεται από ένα ξυλότυπο, από κάποια υλικά, από σκυρόδεµα,
από σίδερο, από ο,τιδήποτε και αυτά τα υλικά τελικά κοστολογούνται µε κάποιον τρόπο.
Αυτά λοιπόν όλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά συστατικά ενός συνολικού πράγµατι
σχεδιασµού ο οποίος µπορεί να οδηγήσει σε πάρα-πάρα πολύ καλύτερο περιβάλλον σχεδιασµού,
επίβλεψης και κατασκευής των δηµοσίων και των ιδιωτικών έργων, γιατί δεν βλέπω για ποιον
λόγο θα πρέπει να υπάρχει τόση µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα δηµόσια και τα ιδιωτικά έργα.
Αυτή λοιπόν είναι µία προσέγγιση που θα άξιζε τον κόπο να συζητήσουµε, να έχουµε
δηλαδή µια συνολική προσέγγιση του προβλήµατος της µελέτης, επίβλεψης και κατασκευής των
τεχνικών έργων και εκεί επάνω ν' αρχίσουµε να χτίζουµε τα συστατικά που πρέπει να την
δηµιουργήσουν.
Με χαρά µου άκουσα σε κάποιες από τις εισηγήσεις το πρωί το ότι πράγµατι αυτή η
ολιστική προσέγγιση αρχίζει και υιοθετείται. Πράγµατι είδα σε µία διαφάνεια να µας δείχνουν
µια κολώνα να τοποθετείται κάπου και σ' αυτή την κολώνα να υπάρχουν κοστολογικά στοιχεία
κ.λπ.. Προφανώς, αυτό είναι ένα µέρος των χαρακτηριστικών και των δεδοµένων που µπορεί
πράγµατι να χρησιµοποιήσει µια µελέτη, να επικοινωνηθούν αυτά τα δεδοµένα και βεβαίως από
εκεί και πέρα να χρησιµοποιηθούν από τον επιβλέποντα και από τον κατασκευαστή.
Σε όλη αυτή την ιστορία ένα θέµα που µου ήταν πάντοτε σαν ανθρώπου της τυποποίησης,
περίεργο βεβαίως, ήταν αυτό το θέµα της υπερβολικής κατάχρησης της πυραµίδας των
υπογραφών. Υπάρχει υπουργική απόφαση, πρέπει να µπει στην εθνική έννοµη τάξη, πρέπει να το
υπογράψει ο Υπουργός, πρέπει να βγει υπουργική απόφαση γιατί ισχύει η υπουργική απόφαση
εδώ και 20 χρόνια.
Όλα αυτά τα πράγµατα που µας είναι συνήθεις όροι στην Ελλάδα, είναι ακατανόητα
βεβαίως στον Ευρωπαϊκό χώρο. Γι' αυτόν τον λόγο και αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα του
τύπου σήµερα, λέει, ισχύει ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά εµείς έχουµε µία υπουργική απόφαση
του 1986, µου έτυχε ένα τέτοιο ερώτηµα, η οποία απόφαση ενσωµατώνει, λέει, κάποιες
προδιαγραφές που έρχονται σε αντίθεση µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο.
Τελικά πείτε µας, τί ισχύει; Το Ευρωπαϊκό πρότυπο το σηµερινό ή η απόφαση που δεν
αναιρέθηκε ποτέ, του 1986, που έχει αυτές τις προδιαγραφές; Είναι µερικά πράγµατα
ακατανόητα. Και φοβούµαι ότι υπάρχουν µόνο και µόνο για να διατηρούν τη µιζέρια µας, να
διατηρούν ανθρώπους οι οποίοι θα αποφαίνονται αν θα πρέπει να ισχύει εκείνη η υπουργική
απόφαση, να διατηρούν ανθρώπους οι οποίοι θα φτιάχνουν τέτοιες υπουργικές αποφάσεις,
ανθρώπους οι οποίοι θα τις εγκρίνουν, ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να
καταστρέφεται ένα σύστηµα.
Τα συστήµατα πράγµατι αυτή τη στιγµή που χρησιµοποιούνται σχεδόν σε όλο τον κόσµο
και είναι τέτοιου τύπου σαν αυτά που σας περιέγραψα, ολιστικής προσέγγισης και λυπάµαι πολύ,
µάλλον από τη νοοτροπία µας θα πρέπει να ξεφύγουµε και από τον τρόπο που σκεπτόµαστε,
παρά να οµολογήσουµε ότι εµείς, το αντίθετο µάλιστα, δεν έχουµε την τεχνική ικανότητα να
υλοποιήσουµε τέτοια πράγµατα. Ο τεχνικός κόσµος της Ελλάδος έχει πράγµατι γνώση και
εµπειρία και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και µπορεί αυτή τη γνώση και την εµπειρία επί
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τέλους να τη βάλει κάτω από ένα τέτοιο σύστηµα και πράγµατι να δώσει µια διαφορετική πνοή
στον σχεδιασµό, την επίβλεψη και την κατασκευή των δηµοσίων έργων.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστώ πολύ τον κ. Μελαγράκη και να περάσουµε στον κ. Καλέργη, µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ΣΕΓΜ.
Κος ΚΑΛΕΡΓΗΣ:
Ευχαριστώ. Είναι σαφές, θα συµφωνήσω και εγώ, ότι η δόµηση ενός άρτιου και σύγχρονου
συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων, είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει σ' αυτή τη
χώρα επί τέλους και νοµίζω ότι είναι µια ευκαιρία τώρα όπου διαφαίνεται και η πρόθεση της
δηµόσιας διοίκησης. Εµµέσως βλέπουµε την απόφαση ένταξης του σχετικού έργου στο ΙΟΚ, που
πολύ ωραία µας ανέπτυξε εδώ η εκπρόσωπός του.
Νοµίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει από τις εργοληπτικές οργανώσεις και σαν
πρωτοβουλία κ.λπ. είναι αρκετά σηµαντική και νοµίζω ότι µέσω ίσως της πράξης αυτής του ΙΟΚ
µε τη συµβολή των µελετητών, που όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι απολύτως απαραίτητη γιατί
η τιµολόγηση ενός έργου είναι αµιγώς µελετητική εργασία, µπορούµε να το καταφέρουµε.
Εγώ για την κουβέντα όµως συνυπολογίζοντας τη σηµερινή κατάσταση σε συνδυασµό µε
το ότι το µοναδικό εργαλείο για τον τεχνικό κλάδο αυτή τη στιγµή και την ίσως προσωρινή
βιωσιµότητά του είναι το ΕΣΠΑ, θα έθετα τους εξής προβληµατισµούς, έτσι για την συζήτηση
την περαιτέρω.
Μπορεί αυτό το σύστηµα από µόνο του να αλλάξει ή να διορθώσει τις σοβαρές
παθογένειες του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, όπως αυτό το έχουµε διαµορφώσει
όλοι µας µέχρι σήµερα σ' αυτή τη χώρα; Μπορεί, παραδείγµατος χάριν, να σταµατήσει τις
µεγάλες εκπτώσεις και τις επακόλουθες αυτών παρενέργειες, όπως καθυστερήσεις στα έργα, η
έκπτωση στην ποιότητα και στην τήρηση των προδιαγραφών, ή ακόµα και αν θέλετε, ας µην
κρυβόµαστε, τη συναλλαγή µε την επίβλεψη και πολλές άλλες τέτοιου είδους παρενέργειες, που
παρατηρούνται εντόνως το τελευταίο διάστηµα;
Μπορεί, παραδείγµατος χάριν, να σταµατήσει την αδιαφάνεια στις αναθέσεις µε το
σύστηµα µελέτη – κατασκευή ή µε το καινούργιο εφεύρηµα που το βλέπουµε πολλαπλασιαστικά
να εφαρµόζεται, το περιβόητο µικτό σύστηµα, την σήµερον ηµέρα;
Μπορεί να σταµατήσει τη λογική της ευκαιριακής επιχειρηµατικότητας, που λίγο-πολύ
χαρακτηρίζει αρκετά µεγάλο ποσοστό του κλάδου µας; Και τέλος, µπορεί να επαναφέρει την
κουλτούρα του ότι πάνω απ' όλα προέχει η καλή και ποιοτική κατασκευή του έργου;
Είναι κάποιοι προβληµατισµοί που τους θέτω για συζήτηση στη συνέχεια.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστώ πολύ και τον κ. Καλέργη και περνάµε στον κ. Αλεξόπουλο.
Κος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ:
Νοµίζω ότι τόσο η παρουσίαση επί του θέµατος από τους οµιλητές όσο και οι τοποθετήσεις των
συναδέλφων που συµµετέχουν στο στρογγυλό τραπέζι έχουν βάλει αρκετούς ακρογωνιαίους
λίθους για να µας οδηγήσουν στον προβληµατισµό.
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Εγώ ήθελα να επισηµάνω, επειδή έχουµε συµµετάσχει από τη στιγµή που ξεκίνησε αυτή
η πρωτοβουλία από τις εργοληπτικές οργανώσεις, έχουµε συµµετάσχει στην προσπάθεια της
δηµιουργίας αυτού του νέου συστήµατος, την οποίαν την αγκαλιάσαµε µε ενθουσιασµό, και θα
καταλάβετε τί εννοώ, νοµίζω ότι οι συνθήκες έχουν ωριµάσει και αυτό το σηµείο έτσι όπως
αναλύθηκε αντιπροσωπεύει ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο.
Θα ευχόµουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίον πατάει, όπως και κάθε άλλο τέτοιο σύστηµα,
δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο, το εθνικό θεσµικό πλαίσιο να του επιτρέψει να αναπτυχθεί, µε
δυναµικό τρόπο να εξελιχθεί, αν είναι ανοιχτό και να συµβάλει καθοριστικά και στο κόστος αλλά
κυρίως στην ποιοτική δηµιουργία των τεχνικών έργων.
Βέβαια εδώ στην εποχή που ζούµε τον καιρό τον τελευταίο που ζούµε, τα δυόµισι χρόνια,
ακούµε πάρα πολλά λόγια, αλλά δεν έχουµε ακόµα δει ουσιαστικά στοιχεία να προσεγγίσουµε
εκείνα τα σηµεία που επισηµάνθηκαν τόσο στη δική µας περίπτωση εδώ από τους οµιλητές, αλλά
όσο και στην υπόλοιπη οικονοµία και στο παραγωγικό δυναµικό της χώρας, δηλαδή αυτή τη
φοβερή πολυνοµία, την αλληλοεπικάλυψη, που οδηγεί στη γραφειοκρατία και στη συνεχή
διόγκωση της δηµόσιας διοίκησης για να ανταπεξέλθει σ' αυτή την πολυνοµία και τις
δηµιουργούµενες συνθήκες από την πολυνοµία, διότι όσο περισσότερο αλληλοεπικαλυπτόµενα
στοιχεία υπάρχουν, που υπάρχουν, τόσο δηµιουργούνται ερµηνείες διαφορετικές και τόσο µπορεί
να ξεστρατίσει, και στα δηµόσια έργα το έχουµε ζήσει αυτό, το αποτέλεσµα.
Θα πρέπει λοιπόν ξεκινώντας και κουβεντιάζοντας σήµερα γι' αυτό το σύστηµα να δούµε
και να µην αφήσουµε πίσω και την υποδοµή πάνω στην οποίαν πατάει, το υπόβαθρο αν θέλετε.
Εκεί πέρα βέβαια αν το περιορίσουµε στα δηµόσια έργα θα πρέπει να ξεκινήσουµε και από τον
τρόπο που προσεγγίζεται ένα δηµόσιο έργο, από την εκτίµηση της δαπάνης που προκύπτει λίγο
πριν προκηρυχθεί η µελέτη. Όταν προκηρύσσεται η µελέτη και ο µελετητής θα πρέπει να µην
δεσµεύεται όσον αφορά τον επιδιωκόµενο στόχο και τον τρόπο που θα το αντιµετωπίσει, αλλά
να µπορεί να επιτύχει το επιδιωκόµενο ποιοτικό και οικονοµικό βέλτιστο αποτέλεσµα και εν
συνεχεία να προχωρήσει στον προϋπολογισµό µελέτης και στην τιµολόγηση του έργου, το
οποίον εν συνεχεία θα περάσει µέσα απ' αυτό το σύστηµα για να φθάσει στο επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα.
Υπάρχει πολλή δουλειά, µε άλλα λόγια. Αλλά θέλω να χαιρετίσω, έστω και µε την
καθυστέρηση αυτή που έχει προκύψει, της τελικής φάσεως, διότι όπως ακούσαµε σήµερα, θα
µπορούσαµε να πάµε πάρα πολλά χρόνια πίσω, αλλά εγώ προσδιορίζω την τελική φάση στα
τελευταία 4-5 χρόνια όταν άρχισε πλέον ενεργά να αντιµετωπίζεται αυτή η πρόταση των
εργοληπτικών οργανώσεων, η οποία σήµερα παίρνει την οριστική της µορφή µε το
παρατηρητήριο, µε τις αναλύσεις που ακούσαµε, µε το επιχειρησιακό σχέδιο για την επίτευξή
του.
Εποµένως τα κοµβικά σηµεία, για να µη µακρηγορήσω, είναι ότι θα πρέπει παραλλήλως
το συνολικό θεσµικό πλαίσιο που έχουµε να απλοποιηθεί, να σταµατήσουν και να καταργηθούν
τα στοιχεία εκείνα της νοµοθεσίας που οδηγούν σε αλληλοεπικαλύψεις, σε διαφορετικές
ερµηνείες, να ενσωµατωθούν οι παράγοντες παραγωγής του έργου µέσα σ' αυτό το σύστηµα, το
οποίον θα πρέπει, όπως είπαµε, να είναι ανοιχτό και δυναµικά εξελίξιµο, για να πετύχουµε αυτά
που θέλουµε.
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Το δεύτερο κοµβικό σηµείο – έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο σύστηµα – είναι µε τα
στοιχεία που υπάρχουν, της συµβολής όλων, θα πρέπει το αποτέλεσµα της επεξεργασίας και του
ελέγχου αυτών των στοιχειών που µπαίνουν µέσα, να είναι έγκυρο και να απευθύνεται σε όλους
κατά τον ίδιο τρόπο, να µην αφήνει περιθώρια, µε άλλα λόγια, τροποποίησεώς του.
Και από εκεί και πέρα βέβαια το τελικό στοιχείο θα είναι, το οποίον θα µπορούσε να
επαφίεται και στον πατριωτισµό των συµµετεχόντων στην κατασκευή ενός έργου, αλλά θα
µπορούσε να υπακούει και σε ένα πλαίσιο, είναι πώς θα παραληφθεί αυτό το οποίον σχεδιάστηκε
και µε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία προσπαθούµε να του θέσουµε στη διάθεσή του.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο έργο. Εγώ περιµένω, περιµένουµε όλοι, και οι
µελετητές αλλά και εγώ προσωπικά, να ξεκινήσουµε από αυτό που σήµερα παρουσιάζεται. Θέλει
λίγο προσοχή η χρησιµοποίηση της χρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ µέσα από αυτή την γνωστή
διαδικασία, δεν θέλω να την χαρακτηρίσω, της παρακολούθησης, ανάθεσης µελετών, εγκρίνει,
δεν εγκρίνει η Κοµισιόν και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτό αντιβαίνει σ' αυτό που ζήτησα πριν, τη
βασική αρχή της ευελιξίας και της ελεύθερης δηµιουργίας προς τη σωστή κατεύθυνση. Η σωστή
κατεύθυνση κρίνεται µέσα από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος όπως παρουσιάστηκε.
Ανοιχτό, ελεύθερο, µε διαφάνεια που θα υφίσταται κατά την συγκεκριµένη διαδικασία, την
κριτική και την επεξεργασία, αλλά θα οριστικοποιείται κάπου και από εκεί και πέρα δεν θα
αποµένει παρά η δυναµική του εξέλιξη.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστώ τον κ. Αλεξόπουλο. Κατ' αρχήν πρέπει να ρωτήσω αν έχει κάποιος από τους
συνοµιλητές µας κάποια ερώτηση για κάποιον συνάδελφό του από το panel. Και από το
ακροατήριο; Μήπως θέλετε, για λόγους, επειδή καταγράφονται και θα αποµαγνητοφωνηθούν;
Κος ΒΡΑΪΛΑΣ:
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν ήταν και όλοι το πρωί στην οµιλία µου, εµείς σαν εργολήπτες
αυτό που ζητάµε είναι αυτή η εργασία να αποτελέσει τη βάση άµεσης ρύθµισης, ώστε ν' αρχίσει
να εφαρµόζεται. Ζητάµε από την πολιτική ηγεσία αυτό το εργαλείο που υπάρχει πλέον, αµέσως
µετά τις εκλογές ενδεχοµένως, µακάρι να µπορούσε να γίνει και πριν, να καθιερωθεί και να
πούµε ότι στο τέλος του χρόνου όλοι οι προϋπολογισµοί των δηµοσίων έργων και βεβαίως και
των ιδιωτικών προφανώς, κάποιος συνάδελφος το είπε, αλλά τουλάχιστον των δηµοσίων έργων,
που εκπροσωπούµε σαν σύνδεσµοι εδώ πέρα, να βγαίνουν µε αναλύσεις τιµών. Είναι πάγιο
αίτηµα χρόνια. Καταργήθηκε το 2004 και εµείς θέλουµε να επανέλθει και βεβαίως µε σύγχρονο
τρόπο, µε χρήση διαδικτύου, µε διαφανές σύστηµα παρακολούθησης του κόστους των υλικών
και των µηχανηµάτων.
Όλα αυτά υπάρχουν στις προτάσεις µας. Η βάση υπάρχει. Ζητάµε να ευλογηθεί και να
ξεκινήσει να περπατάει. Βεβαίως πεδίον δόξης λαµπρόν, να χτίζονται τιµές για τους µελετητές,
για όλους. Χιλιάδες είναι τα άρθρα τιµολογίων που µπορούν να γίνουν. Έχουµε φτιάξει 600
άρθρα περίπου. Είναι η βάση, να ξεκινήσει από κάπου. Θα ήθελα να τοποθετηθούν οι οµιλητές.
Ευχαριστώ.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστώ τον κ. Βράιλα και φυσικά αυτό το ερώτηµα είναι φανερό πού απευθύνεται.
Απευθύνεται στο ΥπΥΜΕ∆Ι. Κύριε Λαµπρόπουλε, έχετε τον λόγο.
Κος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Το έχουµε συζητήσει κατά τη διαµόρφωση του σχεδίου νόµου που είχαµε προετοιµάσει. Και
αυτό ακριβώς έλεγα, ότι είναι η δική σας ενέργεια τώρα, δεν είναι παρά να εντάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο. Είναι προφανές ότι η σειρά είναι νοµοθετικές ρυθµίσεις και από εκεί και πέρα
προχωράµε, έχουµε τιµολόγια, έχουµε προδιαγραφές. Αυτά είχαµε πει. Και αυτά λοιπόν είναι
απαραίτητα.
Άρα αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και πραγµατικά θα πρέπει να γίνει όσο µπορεί
κανείς πιο γρήγορα. Και λέω, δεν είναι µόνο τα τιµολόγια, είναι οι προδιαγραφές και άλλα πολλά
που µπορεί να βάλει κανένας σ' αυτό το πλαίσιο. Άρα θέλουµε µια συνολική παρέµβαση, µια
συνολική δουλειά που το νοµοσχέδιο για τα δηµόσια έργα, για την παραγωγή των δηµοσίων
έργων, να είναι το πρώτο βήµα.
Άρα θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Προφανώς δεν µπορεί
να γίνει πριν από τις εκλογές, αλλά αµέσως µετά είναι σωστό να γίνουν όλες οι αναγκαίες
δράσεις, εξειδίκευση του νοµοσχεδίου παραγωγής έργων.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Θα µου επιτρέψετε να σας επισηµάνω ότι είπατε προηγουµένως, µιλήσατε για ροµαντικούς που
θέλουν να κάνουν τα πράγµατα καλύτερα. Εδώ µιλάµε όµως για κάτι πρακτικό. Ο ροµαντισµός
υπήρξε στο παρελθόν. Είδαµε ότι υπήρξαν αναλύσεις τιµών, λειτούργησαν για πολλά χρόνια, τα
τελευταία 5-6 χρόνια είναι που δεν λειτούργησαν. Ήρθαν τα ΝΕΤ. Στο διάστηµα που ήσαστε
στην κυβέρνηση αυτά τα ΝΕΤ δεν τα καταργήσατε.
Κος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Κατ' αρχήν αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Αλλά ξέρετε, τώρα θα µε βάλετε στην ουσία
της συζήτησης, που δεν θέλω να την κάνω, αλλά να την κάνω.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Μιλάµε για περιουσίες εδώ.
Κος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Όχι, δεν είναι έτσι. ∆εν είναι ακριβές αυτό που είπατε, διότι προϋπόθεση του να δω πώς
λειτουργούν τα τιµολόγια είναι να δω το πλαίσιο µε το οποίο λειτουργούν. Παραδείγµατος χάριν,
αν έχω ελεύθερες εκπτώσεις και σ' αυτές µπορώ να είµαι τελείως αδέσµευτος. Άµα σου δώσω να
συµπληρώσεις ελεύθερα το τιµολόγιο, τί σχέση έχουν όλα αυτά; Τί σχέση έχουν όλα αυτά όταν
οι εκπτώσεις είναι στον σταυρό; Πραγµατικά θα επηρέαζε το ορθό τιµολόγιο; Μερικά θα
επηρέαζε. Θα επηρέαζε στον βαθµό που οι σχέσεις των τιµών ήταν σωστές ή όχι, όχι το απόλυτο
µέγεθος.
Άρα αν ήταν στραβό το τιµολόγιο θα επηρέαζε. Μα αν είναι λίγο στρεβλό και µου δίνεις
τη δυνατότητα να διαφοροποιηθώ ως προς τις τιµές, τότε αυτή τη στρέβλωση τη διόρθωσα µόνος
µου ως κατασκευαστής.
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Θέλω να πω ότι είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε καλό τιµολόγιο. Μας διευκολύνει και
στις νέες τιµές, θα µας διευκολύνει όµως κυρίως αν έχουµε συστήµατα προσφοράς που δεν θα
επιτρέπουν µια καουµπόϊκη αντιµετώπιση από τον εργοληπτικό κόσµο.
Αν έχουµε συστήµατα που παγιδεύουν την τιµή προσφοράς, αλλά µεταφέρουν τον
ανταγωνισµό σε άλλα πεδία όπως είναι η καλύτερη οργάνωση, άρα πιθανόν ο χρόνος, όπως είναι
η ποιότητα, τότε βέβαια είναι πάρα πολύ σηµαντικό να έχουµε το τιµολόγιο το οποίον λέτε.
Αλλά δεν ήθελα να µπω σ' αυτή τη συζήτηση τώρα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ωστόσο η συζήτηση εκεί πάει γιατί έχουµε µπροστά µας κάποια έργα τον τελευταίο καιρό,
φαντάζοµαι οι περισσότεροι το ξέρετε, έχουν αρχίσει να κινούνται κάποια έργα µε
χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ. Άρα είναι και µία ελπίδα να ζωντανέψει λίγο ο χώρος. Ωστόσο είναι
βέβαιο ότι θα έχουµε πολύ αυστηρότερους κανονισµούς και ελέγχους. Ειπώθηκε, νοµίζω, στη
συζήτηση κάποια στιγµή ότι ο φόβος είναι να πάρουµε προς το παρόν λεφτά να ξεκινήσουµε
κάποια έργα και µετά να τα πληρώσουµε πίσω και µάλιστα περισσότερα.
Κύριε Μακέδο, το θίξατε κι εσείς αυτό το θέµα του ΕΣΠΑ.
Κος ΜΑΚΕ∆ΟΣ:
Ο κ. Λαµπρόπουλος πολύ σωστά έβαλε τη διάσταση του θέµατος των τιµολογίων, όµως παρ' όλα
αυτά είναι σίγουρο ότι δεν υπήρξε η πολιτική βούληση διαχρονικά, όχι µόνο τώρα, γι' αυτή την
κοστολόγηση στον βαθµό που πρέπει να προχωρήσει.
Είπα και πριν ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια του χρόνου τόσο σαν Τεχνικό Επιµελητήριο
όσο και σαν τεχνικός κόσµος να περιµένουµε. Πρέπει εµείς να σπρώξουµε σ' αυτή την
κατεύθυνση και µε κλωτσιές και µε µπουνιές. ∆εν υπάρχει λύση, αν θέλουµε να γίνει κάτι. Η
πολιτική ηγεσία βλέπετε ότι περνάει σε άλλου είδους προβληµατισµούς και σε άλλου είδους
καταστάσεις και άλλωστε δεν ξέρουµε και ποιος θα είναι ο ορίζοντας των κυβερνήσεων που
έρχονται. Άρα εµείς πρέπει να έχουµε σταθερή, αταλάντευτη γραµµή για να ζητήσουµε αυτό το
πράγµα ενιαία, γιατί ζήσαµε, κύριε Βράιλα, µαζί µε τον κ. Λαµπρόπουλο, να πηγαίνουµε για το
θεσµικό πλαίσιο έργων και να λέµε και διαφορετικά πράγµατα, είτε µπροστά, είτε από πίσω. Άρα
πρέπει να είµαστε αταλάντευτοι και να έχουµε ένα κοινό στόχο για να γίνει.
Θα επιµείνω όµως ότι αυτή η διαδικασία της κοστολόγησης και κάτι που ειπώθηκε το
πρωί από τον κ. Μπούµη αλλά έµεινε λίγο εδώ στο τραπέζι, δεν σπάει τα µονοπώλια. ∆ηλαδή
την τιµή του σκυροδέµατος δεν την αλλάζει. Έτσι. Την τιµή του χάλυβα δεν την αλλάζει. Μπορεί
να έχει πολύ καλή διαδικασία το πώς δηµιουργείται το τιµολόγιο για να περιγράφεται πολύ καλά,
αλλά δεν αλλάζει την τιµή και εκεί λοιπόν χρειάζεται επίσης δουλειά διότι εµείς σαν Τεχνικό
Επιµελητήριο, όπως ειπώθηκε, το καταγγέλλουµε όσο πιο πολύ µπορούµε, έχουµε και διάφορες
διαδικασίες και παράπλευρους πολέµους, το επιµένω όµως ότι είναι και αυτό ένα θέµα που θα
πρέπει και στατιστικά να το αναδείξουµε, το τί γίνεται µε τις τιµές των δοµικών υλικών και
πιθανόν τα πρότυπα που συζητάµε, και δίνω και µία άλλη διέξοδο, και θα ήθελα ίσως και τον κ.
Μαρσέλο που ειπώθηκε το όνοµά του το πρωί, να τοποθετηθεί, µήπως δηµιουργούν άλλα
µονοπώλια.
∆ηλαδή µέσα από τη διαδικασία των προτύπων δηµιουργούµε µονοπώλια και όχι
ελεύθερο ανταγωνισµό.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστούµε τον κ. Μακέδο. Τη µπάλα βέβαια την πέταξε στο γήπεδο το δικό σας, κύριε
Μητιακούδη, γιατί είπατε ότι έχετε ξεκινήσει κάποιους ελέγχους από τον Γενάρη.
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Ναι, βέβαια περιορίζονται στην ποιότητα των υλικών και στην τήρηση των προδιαγραφών,
δηλαδή στα πρότυπα, αν τηρούνται τα πρότυπα. ∆εν κάνουµε έλεγχο τιµών, αυτή τη στιγµή
τουλάχιστον, δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιµών. Θέλαµε να µπούµε σε ένα παρατηρητήριο
τιµών, είναι για να εξορθολογιστεί λίγο η αγορά, γιατί πράγµατι υπάρχουν και στα τσιµέντα και
στα σκυροδέµατα διαφορετικές τιµές.
Αλλά εγώ θα επισηµάνω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, είναι η σύνδεση της
τιµής µε την ποιότητα του υλικού. Αυτό εµείς το θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό. ∆ηλαδή ποια
τιµή για ποιο υλικό. Μία τιµή να πω 80 ευρώ για ένα τσιµέντο, ποιο τσιµέντο; Έτσι; Είναι µία
αδυναµία του συστήµατος. Με το σύστηµα δεν µπορείς να περιγράψεις την ποιότητα, σε ποια
ποιότητα ανταποκρίνεται.
Έπειτα είναι ένας εσωτερικός έλεγχος. Εγώ βλέπω, βλέπουµε την πρόταση θετικά, διότι
µε το παρατηρητήριο γίνεται και ένας εσωτερικός έλεγχος όσον αφορά την συµµόρφωση όλων
αυτών των προϊόντων. ∆ηλαδή δίδονται, παραδίδονται ποιοτικά προϊόντα, αποκλειστικά και
µόνο ποιοτικά προϊόντα µ' αυτές τις τιµές, µ' αυτές που θα καταγραφούν εκείνη τη στιγµή από το
παρατηρητήριο. ∆ηλαδή είναι πολύ σηµαντικός ο παράγοντας ποιότητα, το ποιοτικό έργο το
οποίο πρέπει να παραδίδεται και η προστασία δηµόσιας ασφάλειας, υγείας κ.λπ..
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ως αρµόδιο Υπουργείο όµως δεν οφείλετε να παρακολουθείτε τις τιµές;
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Είναι άλλοι αρµόδιοι. Άλλωστε εγώ εκπροσωπώ τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας που
παρακολουθούµε ...
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Είναι αυτό που έθεσε και η κυρία Τσαλίκη, ότι ακόµα και οι υπηρεσίες µέσα στο ίδιο Υπουργείο
δεν επικοινωνούν για να βγάλουν το ίδιο αποτέλεσµα.
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Είναι εντελώς διαφορετικά, γι' αυτό σας λέω ότι στόχος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας,
έχουµε µπει σε ένα σύστηµα παρακολούθησης της αγοράς, έχουµε ένα χρόνο που το
ολοκληρώσαµε, ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που εφαρµόζεται, και κατόπιν θα γίνει και ένα
παρατηρητήριο τιµών. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι θα τροφοδοτεί κατά κάποιον τρόπο
το σύστηµα ίσως, το προτεινόµενο σύστηµα, µε τιµές και µε προδιαγραφές.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Επισηµαίνουµε βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει µια ταυτότητα ως προς την ίδρυση του
παρατηρητηρίου. Όλοι το θέλουν εκεί που ακόµα δεν το έχουµε διευκρινίσει, κύριε
Λαµπρόπουλε, είναι ότι λεφτά υπάρχουν για να γίνει, να χρηµατοδοτηθεί, αλλά εκείνο που
διαπιστώσαµε είναι ότι φτου και από την αρχή, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, ως προς το
παρατηρητήριο και ως προς τις προδιαγραφές.
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∆ηλαδή ενώ τελειώνει µία δουλειά εθελοντική από τους φορείς των εργοληπτών ξαφνικά
βγαίνει στη φόρα ότι θα ξεκινήσει µε πρόσκληση ενδιαφέροντος για συµβούλους στο ΙΟΚ.
Κος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, τώρα µου βάλατε περισσότερα από ένα θέµα. Λοιπόν, πρώτον να πω το εξής, ότι λεφτά γι'
αυτές τις δουλειές υπάρχουν. Εν τάξει; Έχουµε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης µέσα από το
ΕΣΠΑ τέτοιων δράσεων που είναι καλοδεχούµενες και έχει γίνει προσπάθεια πάνω σ' αυτό.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η βάση δεδοµένων προφανώς συνδέεται µε την
χρησιµοποίησή της, αλλά είναι και ανεξάρτητη. Εκείνο στο οποίον πάσχουµε κατ' αρχήν ως
σύστηµα είναι ότι δεν έχουµε σοβαρή βάση δεδοµένων τιµών. Οι Επιτροπές που κάνουµε
προφανώς δεν λειτουργούν κατά τον βέλτιστο τρόπο, άρα ό,τι και να κάνουµε µετά, πώς θα τα
χρησιµοποιήσουµε, πρέπει να χτίσουµε αυτή τη βάση των δεδοµένων.
Άρα αυτή η κίνηση πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς ό,τι και να θέλουµε από εκεί και πέρα.
Το πώς θα την χρησιµοποιήσουµε, µε το σύστηµα που προτείνεται εδώ, που είναι ένα αξιόλογο
σύστηµα, είναι λίγο στριµένο, αν το στρίψουµε έτσι κ.λπ., αυτά είναι πράγµατα που θα τα δούµε
στην πορεία, όταν υποβληθεί η πρόταση. Προφανώς να περιµένει κανένας ότι θα εξεταστεί από
µια οµάδα ειδικών, µε καλή διάθεση ίσως να προχωρήσουν τα πράγµατα.
Το επόµενο που ήθελα να πω είναι ότι προφανώς µιλάµε για κάτι διαρκές. Η ασυνέχεια
είναι αυτό που σκοτώνει. Τί να πω τώρα, να πω για προσπάθειες που είχαν γίνει, για
προδιαγραφές; Τις ξεχάσαµε, τις αφήσαµε, τα πήγαµε, τα φέραµε, άρα η διάρκεια προφανώς
είναι το παν και αν κάπου πρέπει να στραφεί η συζήτηση είναι να εξασφαλιστεί αυτή η συνεχής
δράση. ∆ηλαδή εγώ πρώτα θα έβαζα το θέµα ότι η δράση που θα στήσουµε θα είναι συνεχής
παρά αν είναι η καλύτερη δυνατή ή αν θα την διορθώσουµε ή όχι.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Περί µονιµότητας, αν δεν απατώµαι, µιλάνε οι εργοληπτικές οργανώσεις, σε ένα µόνιµο σύστηµα
το οποίο να είναι όσο το δυνατόν αντικειµενικό και να τροφοδοτείται διαρκώς. ∆ιαφορετικά όλα
τα άλλα µένουν, ξεµένουν, τα θυµόµαστε πάνω σε µια κρίση.
Θα περάσω στον ΕΛΟΤ, διότι ο ΕΛΟΤ ως γνωστόν, έχει µεγάλη δράση περί την
τυποποίηση και περί του παρατηρητηρίου τιµών κάποτε. Είχατε θέσει, αν δεν µε απατά η µνήµη
µου, ένα τέτοιο θέµα σαν πρωτεύον για να προχωρήσει η τυποποίηση στην Ελλάδα. Όµως
κάποια στιγµή ανακόψατε.
Κος ΜΕΛΑΓΡΑΚΗΣ:
Ο ΕΛΟΤ είµαστε όλοι εµείς. Ο ΕΛΟΤ βάζει τις διαδικασίες. Η γνώση και η εµπειρία και η
συµµετοχή προέρχεται από όλους εµάς. Ο ΕΛΟΤ µιλάει πάντοτε για συµµετοχικές διαδικασίες
των εµπειρογνωµόνων.
Προσπαθήσαµε να βελτιώσουµε ό,τι ήταν δυνατόν από τις παλιές ΠΕΤΕΠ να τις κάνουµε
ΕΤΕΠ, προσπαθήσαµε, δυστυχώς χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, να πούµε ότι οι ΕΤΕΠ είναι τόσο
καλές όσο καλή είναι η συντήρησή τους, διότι χωρίς συντήρηση τα εργαλεία αυτά καταρρέουν.
Ήδη έχουµε την αίσθηση ότι από τις 450 ΕΤΕΠ που παραδώσαµε, ένα ποσοστό περίπου
15% έχει ήδη ανάγκη διορθώσεων και αλλαγών, και φανταστείτε, αν το ξανασυζητήσουµε αυτό
το πράγµα σε ένα-δύο χρόνια πού θα έχει πάει αυτό το ποσοστό.
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Επισηµάναµε την ανάγκη, όπως σας είπα, η προσέγγισή µας να είναι συνολική, να µην
δηµιουργεί κάποιος ένα εργαλείο από εδώ και κάποιος άλλος ένα εργαλείο από εκεί, αλλά όλα
αυτά να εντάσσονται σε µία ενιαία φιλοσοφία εξυπηρέτησης του µελετητή, του επιβλέποντα και
του εργολήπτη και πραγµατικά αισθανόµαστε ότι λίγο αυτός ο σχεδιασµός του έργου που γίνεται
µέσα από το ΙΟΚ έχει ανάγκη της συµµετοχής όλων µας, µας εξέπληξε δηλαδή το ότι
ανακοινώθηκε αυτό το έργο χωρίς οι παλαιότεροι που είχαµε παιδευτεί µε όλα αυτά τα πράγµατα
να λάβουµε γνώση και να διαβουλευτούµε πάνω σ' αυτό το έργο.
Ως προς το παρατηρητήριο τιµών, αφού κατορθώσουµε τον µέγιστο βαθµό συνοχής σ'
αυτό το σύστηµα, και ο µέγιστος αυτός βαθµός συνοχής απαιτεί πολλή δουλειά, απαιτεί να
ξεµπερδέψουµε µε τις προδιαγραφές, απαιτεί να µπορούµε να ανταλλάσσουµε δεδοµένα, απαιτεί
να µπορούµε να στήσουµε ένα νέο σύστηµα για την παραγωγή του κόστους της κάθε µιας
µονάδας του έργου, πρέπει πράγµατι να τροφοδοτήσουµε αυτό το σύστηµα µε τους µηχανισµούς
εκείνους που µπορούν να µας δίνουν πρωτογενή πληροφορία.
Κανένα σύστηµα δεν µπορεί να σταθεί πράγµατι χωρίς να υπάρχει πρωτογενής
πληροφορία. Και το παρατηρητήριο τιµών πράγµατι αυτό θα προσφέρει, την πρωτογενή
πληροφορία.
Εποµένως θεωρούµε ότι ένα τέτοιο σύστηµα, µακριά από αυτές τις απίθανες πυραµίδες
υπογραφών που έχουµε πει, που είναι Ελληνική πράγµατι ιδιοκατασκευή, έτσι, θα προσφέρει
πράγµατι εκείνη την πρωτογενή πληροφορία που είναι αναγκαία για να δουλέψει όλο αυτό το
σύστηµα
Αν έµενε χρόνος θα µπορούσαµε να συζητήσουµε, ίσως σε µια άλλη παρουσίαση, να
συζητήσουµε πράγµατι ακριβώς αυτά τα υποσυστήµατα που αποτελούν αυτό το ενιαίο σύστηµα
όπως το λέµε και προσπαθούµε κάθε µας δράση και κάθε µας παρέµβαση να χτίζει ένα τουβλάκι
προς αυτό το ενιαίο σύστηµα.
∆υστυχώς στην Ελλάδα κάνουµε βήµατα αλλά διακόπτουµε, βήµατα και διακόπτουµε, µε
αποτέλεσµα να µη µπορούµε να συνθέσουµε ένα σύνολο αυτή τη στιγµή. Κάναµε βήµατα µε τις
ΕΤΕΠ, διακόψαµε. Βλέπουµε ότι αυτή η ακαταστασία η εθνική µας είναι εκείνο που βλάπτει
περισσότερο από όλα.
Με τις µεταφράσεις τελικά να πω των προτύπων κ.λπ.. Το ξέρουµε πια όλοι µας ρε παιδιά
το ότι δεν υπάρχει τίποτα που να µας προσφέρεται δωρεάν, εν πάση περιπτώσει. ∆υστυχώς θα
πρέπει να βρούµε και τα µέσα εκείνα που θα µας βοηθήσουν να κάνουµε αυτές τις περίφηµες
µεταφράσεις των προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήρθε και µας είπε σε πάρα πολλές
περιπτώσεις, και τα δοµικά υλικά ήταν µια τέτοια περίπτωση, σας δίνω ρε παιδιά το 50% του
κόστους των µεταφράσεων, βάλτε το υπόλοιπο 50%. Ε, ποτέ δεν έστερξε κανένας να βοηθήσει
στη χρηµατοδότηση του υπόλοιπου 50% για να πάρουµε και το 50% από την Επιτροπή.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
Κος ...:
Κάνουµε βήµατα και πέφτουµε µετά στο κενό και µετά ξανασηκωνόµαστε, κάνουµε άλλο ένα
βήµα και ξαναπέφτουµε στο κενό.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ :
Κατ' αρχήν να κάνω µια διευκρίνιση, κύριε Μακέδο, συγνώµη. ∆εν ειπώθηκε, απ' ό,τι άκουσα,
ότι είναι θέµα προτύπων κ.λπ. ή µετάφρασης. Ειπώθηκε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ότι πρόκειται
για έλλειψη διαβούλευσης. Για να ξεκαθαρίζουµε. ∆ηλαδή δεν ήταν σε γνώση καν του Τεχνικού
Επιµελητηρίου αυτές οι προδιαγραφές.
Κος ΜΑΚΕ∆ΟΣ:
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τέτοιο έλλειµµα συνεννόησης και δηµοκρατίας. Εδώ το διαπιστώνουµε
ακόµα και µεταξύ δύο υπηρεσιών στο ίδιο Υπουργείο. Άρα δεν µπορούµε να αρνηθούµε ότι ένα
πρώτο πράγµα που χρειάζεται, και σ' αυτό πρέπει να συµφωνήσει όλος ο τεχνικός κόσµος, ότι
πρέπει επισταµένως να γίνεται µια διαβούλευση σύντοµη, όχι χρονοβόρα, γιατί τελικά
καταλήγουµε σ' αυτό που λέτε, τον κίνδυνο να έρθει η 1.7.2013 και να µην έχουµε τίποτα στα
χέρια µας και να τρώµε ποινές.
***[διάλογοι εκτός µικροφώνου]
Κος ...:
Για να πληροφορήσω κάπως, η συντονιστική Επιτροπή δοµικών υλικών απαρτίζεται από άτοµα
του τεχνικού κόσµου, των οικονοµικών φορέων, του τεχνικού κόσµου, του συµβούλου της
Πολιτείας, δηλαδή του Τεχνικού Επιµελητηρίου, εποµένως όχι µόνο ήταν σε γνώση ότι γίνεται
αυτή η προσπάθεια ενσωµάτωσης όλων αυτών των προτύπων, ότι έχουµε το περιθώριο αυτό το
περιορισµένο ότι πρέπει να συµµορφωθούµε σύντοµα διότι ακόµη και τώρα ισχύουν, αλλά
απλώς είµαστε µε την ανοχή της Πολιτείας, ας πούµε, κυκλοφορούν δοµικά υλικά χωρίς
σήµανση, άρα αυτό το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 1994. Εν τάξει; Όχι σήµερα. Το
1994.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να διευκρινίσω, ότι πράγµατι στην Επιτροπή αυτή υπήρχαν
δύο εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιµελητηρίου, έχει γίνει εκπροσώπηση του Τεχνικού
Επιµελητηρίου, εποµένως ήταν σε γνώση.
Από εκεί και πέρα τώρα, το θέµα της διαβούλευσης µιας υπουργικής απόφασης, η
διαβούλευση ξέρετε, εν τάξει, µπορεί να γίνει και µπορεί να µη γίνει. Έτσι; Όπως ήταν
εκπρόσωποι του ΥπΥΜΕ∆Ι κ.λπ.. Εν τάξει ...
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ :
Εννοούµε τους παραγωγούς; Για να καταλάβω. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κ. Μαρσέλος είναι πάντα
ανήσυχος όταν µιλάµε για ποιότητα υλικών και γενικώς για προδιαγραφές. Κύριε Μαρσέλο,
κάντε την παρέµβασή σας, για να ησυχάσετε, όχι τίποτ' άλλο(!!)
Κος ΜΑΡΣΕΛΟΣ:
Εγώ δεν έχω να συχάσω. Επειδή ακούστηκαν κάποια πράγµατα ...
Κος ...:
Μισό λεπτό διαδικαστικά, Πρόεδρε. Επειδή θέλω να φύγω, θα ήθελα για τρίτη φορά ... ο
αστερίσκος ο οποίος έχει τεθεί να δοθεί ο λόγος στην κυρία Μοίρα από τους εκπροσώπους ...
[εκτός µικροφώνου]
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Κος ΜΑΡΣΕΛΟΣ:
Πρώτα θα µιλήσει ο αστερίσκος Μαρσέλος και µετά θα µιλήσει ο µεγάλος αστέρας. Όπως
λοιπόν ακούστηκε µέσα στην αίθουσα, στην συντονιστική Επιτροπή δοµικών υλικών υπήρχαν
δύο εκπρόσωποι, ο κ. Γιώργος Μαθιουδάκης και η κυρία Νότα Μοίρα, που ήταν αναπληρωτές,
και οι οποίοι είχαν εκφράσει, κύριε Μητιακούδη, αν δεν κάνω λάθος, επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις
σε πολλά πράγµατα. Επιφυλάξεις ότι δεν µπορούν να περάσουν 293 πρότυπα όλα µαζί και ότι
έπρεπε να γίνει κάποια οµαδοποίηση – θα το θυµόσαστε αυτό, υποθέτω, είχε εκφραστεί αυτό το
πράγµα – είχαν εκφραστεί και άλλες αντιρρήσεις. Όλες αυτές τις αντιρρήσεις µαζί µε το γεγονός
ότι δεν µπορεί σε 6 χρόνια από το 2005 αυτή η Επιτροπή να περάσει 120 πρότυπα και σε ένα
βράδυ και δύο µήνες διαβουλεύσεις 293. Και στο τέλος-τέλος, κύριε Μητιακούδη, εσείς
επικρίνετε, ελέγχετε τον Υπουργό Ανάπτυξης γιατί έδειξε την ευαισθησία να ρωτήσει τον
τεχνικό σύµβουλο της Πολιτείας, το Τεχνικό Επιµελητήριο, ποια είναι η άποψή του και δεν
επιτρέπετε στον δηµοκρατικά εκλεγµένο Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου να του
απαντήσει αυτά που του απάντησε, µε τις όποιες διαδικασίες εσωτερικές του Επιµελητηρίου,
διότι έφτιαξε και µια εσωτερική Επιτροπή άτυπη το Τεχνικό Επιµελητήριο, πήρε τις απόψεις
αυτής της Επιτροπής ο κύριος Σπίρτζης, επικοινώνησε µε αυτούς που έπρεπε να επικοινωνήσει
και που ελπίζω ότι του δίνετε το δικαίωµα και του Υφυπουργού σας να ρωτήσει το Τεχνικό
Επιµελητήριο και τον κ. Σπίρτζη και να πει τις επιφυλάξεις, ποιες επιφυλάξεις, αυτές που είχαν
αναφέρει ήδη οι εκπρόσωποί του;
Άρα δεν είναι ουρανός, και ήταν αυτό που είπε ο κύριος Θανάσης Μπούµης, το θέµα της
διαβούλευσης, δεν µπορεί σε ένα βράδυ, και εγώ δίνω συγχαρητήρια στον Υπουργό Ανάπτυξης,
αντίθετα µε εσάς, που ρώτησε το Τεχνικό Επιµελητήριο.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Να µιλήσει όµως και η κυρία Μοίρα, γιατί θα χρειαστεί να απαντήσετε και στους δύο.
Κα ΜΟΙΡΑ:
Εγώ είµαι το αναπληρωµατικό µέλος του ΤΕΕ στην συντονιστική αυτή Επιτροπή και ως
εµπειρογνώµων µετείχα. Είµαι από την αρχή δε που λειτούργησε αυτή η Επιτροπή, από το 2005.
Πράγµατι από το 2005 µέχρι τον Νοέµβριο του 2011 είχαµε 120 πρότυπα καταστήσει
υποχρεωτικής εφαρµογής µε αντίστοιχες υπουργικές διατάξεις.
Γι' αυτά τα πρότυπα, όταν ήταν να βγάλουµε κάποιο σχέδιο που θα πήγαινε στους
αρµόδιους Υπουργούς να υπογραφούν, γινόταν αναλυτική συζήτηση, καµιά φορά καλούσαµε και
εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων φορέων παραγωγών, καλούσαµε ανθρώπους να µας
εξηγήσουν πράγµατα που πιθανόν δεν ξέραµε και εν πάση περιπτώσει βγάζαµε από ένα σηµείο
και ύστερα υπουργικές αποφάσεις οι οποίες ήταν αναλυτικές και αυτό θα βοηθούσε τόσο και την
ίδια την υπηρεσία, την εποπτεία της αγοράς, όσο τα τελωνεία, τους δικαστές, διότι ακριβώς
περιγραφόταν τί έπρεπε να πληρούν τα προϊόντα αυτά και πώς θα γινόταν ο έλεγχος κατόπιν,
όταν θα χρειαζόταν να γίνει.
Από τον Νοέµβριο του 2011 που ξανασυστάθηκε τέθηκε βέβαια το επείγον θέµα ότι
πράγµατι ήταν 294, 200 τόσα πρότυπα, τα οποία όφειλαν µέχρι το τέλος του 2011 να έχουν γίνει
υποχρεωτικής εφαρµογής για τη χώρα.
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Όταν πρωτοακούστηκε αυτό στην Επιτροπή, πράγµατι είχα τις αντιρρήσεις µου και τις
επιφυλάξεις µου πως δεν είναι δυνατόν µέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα χωρίς καν να
ξεφυλλίσουµε αυτά τα περίφηµα πρότυπα, που µια ζωή είχαµε πρόβληµα ακόµα και για να τα
δούµε, δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή, θα µπορούσαµε χωρίς να τα έχουµε δει να πούµε ότι
γίνονται υποχρεωτικής εφαρµογής και όχι για άλλον λόγο, όχι ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό
είναι δεδοµένο ότι πρέπει να γίνει και µε αποφάσεις πρέπει να γίνουν, αλλά να δούµε, γιατί
πιθανόν κάποιο πρότυπο να έχει κάποια ιδιαιτερότητα και αυτή θα πρέπει να την ξέραµε όταν
φτιάχναµε υπουργική απόφαση που θα το συµπεριελάµβανε.
Ακούστηκαν διάφορες απόψεις, πώς µπορεί να οµαδοποιηθεί αυτή η δουλειά, όσα είναι
εύκολα και έχουν µόνο δήλωση του παραγωγού να περάσουν. ∆εν κατέστη δυνατό αυτό γιατί
είναι πιο πολύπλοκο το σύστηµα και ένα προϊόν για κάποια συγκεκριµένη χρήση µπορεί να
απαιτεί µόνο δήλωση παραγωγού, αλλά για άλλες χρήσεις να χρειάζεται φορέας που θα το
πιστοποιήσει και εποµένως απορρίφθηκε.
Τελικά πειστήκαµε όλοι και είπαµε ας την βγάλουµε αυτή την υπουργική απόφαση, όµως
και οι δύο οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιµελητηρίου επισηµάναµε ότι αµέσως αφού εκδοθεί
αυτή η υπουργική απόφαση, η Επιτροπή µας, αυτή η συντονιστική Επιτροπή θα πρέπει αφού
µοιράσει τα πρότυπα να τα εξετάσει λεπτοµερώς για ενδεχόµενες καινούργιες υπουργικές
αποφάσεις που θα συµπλήρωναν αυτήν που είχε βγει.
Παίρνω ότι είναι µια δουλειά η οποία δεν είναι εύκολη για 293 τόσα πρότυπα να γίνει.
Βεβαίως είναι κατανοητό το επείγον, για όλους αυτούς τους λόγους που ακούστηκαν, αλλά από
την άλλη εξακολουθώ και έχοντας κρατήσει και την επιφύλαξη αυτή στην Επιτροπή, ότι ίσως
ήταν ένα σοκ για τη βιοµηχανία και για τον κόσµο αυτόν να µπουν αυτόµατα τόσα πρότυπα.
Είχαµε µείνει λοιπόν φεύγοντας από αυτή την Επιτροπή που εδώ και ένα µήνα δεν έχει
ξανασυνέλθει, ότι θα πήγαινε το σχέδιο να υπογραφεί από τους αρµόδιους Υπουργούς. Ο
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου και µε την Επιτροπή την οποίαν συνέστησε αλλά και µε
την επαφή που είχαµε, φάνηκε ότι λίγο σοκαρίστηκε ότι όλα αυτά τα πρότυπα που αφορούν
προϊόντα που βγαίνουν στην Ελληνική βιοµηχανία ίσως έφερναν, πώς να πω, πρόβληµα, και σ'
αυτούς τους δύσκολους καιρούς στους οποίους ζούµε, τόσο γιατί καν δεν είναι µεταφρασµένα,
αλλά και επειδή αυτό καθ' εαυτό µπορεί να µην είναι έτοιµη όλη η βιοµηχανία να φέρει τη
σήµανση CE και πιθανότατα να χρειάζεται κάποιος χρόνος, ώστε και παραγωγικά ακόµα, αν
θέλετε, να προετοιµαστεί για να µπορεί να παίρνει τη σήµανση.
Ξαναέγινε λοιπόν εδώ µία Επιτροπή από ανθρώπους τους οποίους επέλεξε η ∆ιοικούσα
και βγάλαµε ένα πόρισµα που πάλι είπαµε ότι ναι, να προχωρήσει, να βγει αυτή η υπουργική
απόφαση, µε, όµως, αυτές τις επιφυλάξεις που αναφέραµε. ∆ηλαδή ότι θα πρέπει να
επανέλθουµε τάχιστα να ελέγξουµε ένα προς ένα τα πρότυπα, να φροντίσουµε να µεταφραστούν
αυτά. Επίσης να εκπαιδευτεί ο τεχνικός κόσµος τόσο οι µηχανικοί όσο και οι παραγωγοί, τί
σηµαίνει η σήµανση, τί απαιτήσεις χρειάζονται, και εκεί έχει µείνει η ιστορία.
Και τις µεταφράσεις, ναι. Αυτή είναι η ιστορία.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Ευχαριστούµε την κυρία Μοίρα. Κύριε Μητιακούδη.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.

ΤΕΕ – ΣΑΤΕ – ΣΤΕΑΤ – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

71

Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Κατ' αρχήν θέλω να απαντήσω στον κύριο Μαρσέλο. Κύριε Μαρσέλο, δεν είµαι αυτός που θα
εµποδίσει ούτε τον κ. Σπίρτζη, ούτε τον Υπουργό, προφανώς, για να κάνει ... Τα πάντα είναι
θέµα πολιτικών αποφάσεων. Εγώ στέκοµαι στην αρµοδιότητα που µου έχει δώσει το κράτος, να
προΐσταµαι µιας ∆ιεύθυνσης, να κάνω αυτό το έργο και να προΐσταµαι και µιας συντονιστικής
Επιτροπής δοµικών υλικών.
Σ' αυτή την Επιτροπή, σας είπα, υπήρχαν οι εκπρόσωποι. Είµαι διατεθειµένος να βγάλω,
να δηµοσιεύσω και τα πρακτικά της Επιτροπής. Είναι ένα συλλογικό όργανο η Επιτροπή, θέλω
να σας πω, και λειτουργεί ως συλλογικό όργανο.
Τώρα, απ' ό,τι αντιλήφθηκα, εν τάξει, τώρα υπήρχαν αυτές, τις θυµούµαι, γινόταν
συζήτηση, προχωρούσαµε στο επόµενο στάδιο. Τελικά αυτή η κοινή υπουργική απόφαση
εκδόθηκε χωρίς καµία επιφύλαξη, χωρίς καµία διατύπωση επιφύλαξης. Υπογράφηκε,
συνυπογράφηκε από όλα τα µέλη και προχώρησε.
Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ως προς την ουσία του θέµατος. Μπορείτε να
δείτε κι εσείς από µόνοι σας, να εξακριβώσετε µία υπουργική απόφαση η οποία βγήκε το 2007, η
οποία δεν διαφέρει σε τίποτα απ' αυτό που βγάλαµε εµείς. Ήταν µία απόφαση η οποία απλώς
έλεγε ότι θα πάρει σήµανση, αυτά είναι, πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές αυτών των προτύπων.
∆εν προσέθεσε δηλαδή, δεν προσέθετε τίποτα, δηλαδή δεν παρείχε βοήθεια ούτε στην αρχή
εποπτείας αγοράς ούτε στον τεχνικό κόσµο.
Στη συνέχεια, το 2009, όταν µετακινήθηκα εγώ και έγινα τµηµατάρχης, εφάρµοσα το
Γαλλικό σύστηµα γιατί είµαι Γαλλοτραφής. Το Γαλλικό σύστηµα υπουργικών αποφάσεων, το
οποίο Γαλλικό σύστηµα έδινε πράγµατι ορισµένα στοιχεία και στην αρχή εποπτείας της αγοράς
αλλά και στον τεχνικό κόσµο. Τον κατατόπιζε ποιο σύστηµα συµµόρφωσης πρέπει ανάλογα µε
το υλικό να ακολουθήσει και αν πρέπει και ποια χαρτιά απαιτούνται για να βεβαιώσουν αυτό
εδώ.
Ήταν πράγµατι πολύ καλές και λεπτοµερείς αποφάσεις οι οποίες βέβαια κουράσανε την
Επιτροπή, δεδοµένου ότι γινόταν ενδελεχής έλεγχος όλων των παραγράφων και τα πρότυπα ήταν
500 σελίδες το καθένα στα Αγγλικά.
Αυτή ολοκληρώθηκε, προχωρήσαµε σε έκδοση, καλύψαµε ορισµένα πρότυπα, αλλά ο
χρόνος, επειδή επείγει και επειδή ο κανονισµός, έπρεπε λοιπόν να επισπεύσουµε. Επανήλθαµε
λοιπόν στον παλιό τον τρόπο έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και εκεί που γινόταν µία
υπουργική απόφαση κατ' αυτόν τον τρόπο για ένα µήνα, το κάναµε εµείς σε 5 µήνες για όλα τα
υλικά.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν εξετάσαµε. Εξετάσαµε τα υλικά, εξετάσαµε όλες τις πτυχές, τα
συν, τέλος πάντων βγήκε µία δουλειά από ένα συλλογικό όργανο στο οποίο ήταν και ο ΣΕΓΜ
και αν είχε πρόβληµα ο βιοµηχανικός κόσµος µπορούσε να το εκφράσει. Εν τάξει. Είπαµε, 3
µήνες για τα αποθέµατα, ό,τι δίναµε και παλιότερα. Ε, αυτό έγινε, δεν έγινε τίποτ' άλλο. Έτσι;
Αυτό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ):
Μισό λεπτό να κάνουµε µία παρένθεση, επειδή ο κ. Λαµπρόπουλος πρέπει να φύγει για να πάει
σε µια Επιτροπή της Βουλής. Κύριε Λαµπρόπουλε, ένα τελευταίο ερώτηµα το οποίο εµµέσως
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πλην σαφώς το έθεσε ο κ. Βράιλας. Εάν θα υπάρξει πλέον µία εισήγηση για άµεση ρύθµιση
εφαρµογής ως το τέλος του χρόνου του παρατηρητηρίου των τιµών.
Κος ...:
[εκτός µικροφώνου] ... όπου γνωρίζουµε ... της Επιτροπής Μακρή ... είναι σε γνώση και των
αρµοδίων ∆ιευθύνσεων και στο πολιτικό επίπεδο.
Κος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Κι εγώ θα έκλεινα θετικά, είχα σκοπό να κλείσω θετικά, πέρα από την ερώτηση. Πραγµατικά
επειδή έχουµε εκλογές και αυτό σηµαίνει πολλά πράγµατα, δεν νοµίζω ότι πρέπει να χάσουµε
χρόνο. Άρα θα πρέπει να το συζητήσουµε, να το συζητήσουµε από κοντά µε τον άλλον Γενικό
Γραµµατέα σε ποιον βαθµό µπορούµε να προχωρήσουµε µια τέτοια εισήγηση. ∆εν θα κλείσει το
θέµα, είναι βέβαιον, αλλά το να έχουµε διαµορφώσει µία εισήγηση είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Άρα από τη µεριά µου µπορώ να σας πω ότι θα εργαστούµε µαζί προς αυτή την
κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Ευχαριστούµε τον κ. Λαµπρόπουλο και τον απελευθερώνουµε. ...
Κος ...:
Όχι, στους συναδέλφους του ΤΕΕ. Νοµίζω ότι έχουµε δίκιο όλοι µας. Κατ' αρχήν τα πρότυπα
των δοµικών υλικών είναι πρότυπα από τη φύση τους υποχρεωτικά, µε την εξής έννοια, ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική οδός σ' αυτά τα πρότυπα. Η οδηγία 89106 είναι µια ειδική οδηγία η οποία
επιβάλλει τη χρήση συγκεκριµένων προτύπων εκτός και αν εσύ έχεις καθιερώσει µία απόλυτα
πειστική εναλλακτική λύση. Μη υπαρχούσης αυτής της εναλλακτικής λύσης, τα πρότυπα αυτά
είναι υποχρεωτικά.
Τί συµβαίνει τώρα µε αυτή την περίφηµη Επιτροπή των δοµικών υλικών του Υπουργείου
Ανάπτυξης; Συµβαίνουν δύο πράγµατα. Κατ' αρχήν η υποχρεωτικότητα αυτή πρέπει να
εκφραστεί µέσα στο εθνικό στου δίκαιο. Τί σηµαίνει υποχρεωτικότητα; Και άµα δεν το τηρήσεις
αυτό το πρότυπο τί παθαίνεις;
Άρα πρέπει να ενταχθούν µέσα από το νοµικό σου σύστηµα, εν πάση περιπτώσει, ώστε
να υπάρχει δυνατότητα να γίνει ο έλεγχος της αγοράς και να έρθει ο άλλος να σου πει α, δεν το
τήρησες, άρα σου επιβάλλω πρόστιµα, ξέρω 'γω, 20.000 ευρώ, ας πούµε, ή ο,τιδήποτε τέτοιο.
Αυτός είναι ο ένας λόγος ύπαρξης αυτής της Επιτροπής.
Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι στα υλικά µας δίδονται κάποιες συγκεκριµένες επιλογές.
Έχουµε αδρανή που είναι για σκυρόδεµα και αδρανή για να γεµίσουµε τις ράγες και τους
στρωτήρες του τραίνου. Άλλος ο στόχος και ο σκοπός των αδρανών των µεν και άλλος ο στόχος
των δε.
Τα αδρανή της πρώτης κατηγορίας οφείλουν να ελέγχονται µε το άλφα σύστηµα, της
δεύτερης µε το βήτα σύστηµα. Αυτές είναι κάποιες επιλογές που οφείλει να κάνει πράγµατι η
Επιτροπή αυτή και το κράτος και να καθοδηγήσει έτσι τους κατασκευαστές.
Αλλά θα πω ότι και οι παραγωγοί, ε, δεν έχουν και τόση δικαιολογία το ότι δεν τα
ήξεραν, δεν τα έκαναν, δεν τα έραναν, διότι αυτά τα πρότυπα υπάρχουν από το 2003, από το
2005, είναι πολύ παλιά, είτε είναι στα Ελληνικά είτε είναι στα Αγγλικά, είναι πάρα πολύ παλιά.
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Εγώ θα συµφωνήσω στο γεγονός ότι αυτά τα πρότυπα που µπαίνουν µέσα στην έννοµη
τάξη οφείλουν να είναι στην Ελληνική γλώσσα. ∆εν µπορούµε να πείθουµε οποιονδήποτε να
µεταφράζει τις παραγωγικές του δυνατότητες και διαδικασίες στην Αγγλική και βέβαια αυτά τα
πρότυπα οφείλουν να εξετάζονται κατά πόσο ζητούµε αυστηρά πράγµατα από τον καθένα που
παράγει το ένα ή το άλλο υλικό.
Άρα έχουν σηµασία οι ενστάσεις που δίνει αυτή τη στιγµή το Τεχνικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος και το φταίξιµο, αν θέλετε, οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η περίφηµη Επιτροπή
δουλεύει πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά όπως όλα στην Ελλάδα, δουλεύει µε διακοπές. ∆ηλαδή
συνεδρίασε πριν από αρκετό καιρό, πέρασε αυτά τα 120 πρότυπα και πέθανε στη συνέχεια και
ξαναζωντανεύει τώρα πάλι µε τις πρωτοβουλίες ίσως µερικών ανθρώπων κ.λπ., και βρίσκεται
βεβαίως µε κάποια µαχαίρια στον λαιµό ότι πρέπει να τελειώσει εντός πολύ συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος, πράγµατα που θα έπρεπε να είχαν τελειώσει 3 και 4 χρόνια πριν.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
Κος ...:
∆εν θα έπρεπε λοιπόν σ' αυτή τη χώρα να κατορθώσουµε να έχουµε συνέπεια και συνέχεια;
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Συγνώµη, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απόφασης του 2007 είναι ίδια ακριβώς µε αυτής της
απόφασης που βγήκε. ∆εν το καταλαβαίνετε; Ας βγει κάποιος να µου πει ότι η ποιότητα της
απόφασης ...
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Κύριε Μητιακούδη, αυτό ακριβώς που λέτε εµένα κατ' αρχήν δεν µε βρίσκει σύµφωνο για τον
εξής απλό λόγο: Κάθε πράγµα καινούργιο που έρχεται µπροστά µου πρέπει να το διαβάσω. Αυτό
είναι αναφαίρετο, δεν γίνεται ...
***[διάλογοι εκτός µικροφώνου]
Κος ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ...:
Είµαι ένα από τα µέλη της Επιτροπής τιµολογίων του Υπουργείου και παλιότερα έχω ασχοληθεί
επί 8 χρόνια στο ΙΟΚ σαν υπεύθυνος της ανάπτυξης των ΕΤΕΠ, των τιµολογίων, του
συστήµατος µονάδων τελειωµένου φυσικού αντικειµένου και λοιπών δράσεων.
Ήθελα να ενηµερώσω για το έργο της Επιτροπής τιµολογίων. Τα λεγόµενα τιµολόγια
Σουφλιά ουσιαστικά αποτελούνται από δύο µέρη. Ένα είναι το περιγραφικό µέρος, το οποίο είναι
το τυποποιηµένο τιµολόγιο, είναι αυτά που λέγονται διεθνώς standard items lists και το άλλο
µέρος είναι η τιµή µονάδος.
Η τιµή µονάδος, η οποία µέχρι σήµερα προσδιορίζεται κατά τρόπο αυθαίρετο, µη
τεκµηριωµένο, εξ ου και η ανάγκη ενός συγχρόνου συστήµατος αναλύσεων τιµών στο οποίο
εργαζόµαστε όλοι αυτή την εποχή, από την άλλη το περιγραφικό µέρος.
Το περιγραφικό µέρος ορίζει το περιεχόµενο της εργασίας. Στο πλαίσιο των εργασιών της
Επιτροπής αυτό που οι προηγούµενοι οµιλητές ονόµασαν βραχυπρόθεσµες δράσεις έχει γίνει
πλήρης επαναδιατύπωση των άρθρων της οδοποιΐας, των λιµενικών, των φυτοτεχνικών, των
ηλεκτροµηχανολογικών, των συγκοινωνιακών, λιµενικών και υδραυλικών έργων και προχωράει
των υδραυλικών έργων και αργότερα των οικοδοµικών, ούτως ώστε να γίνεται πλήρης αναφορά
στις ΕΤΕΠ πλέον και στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για όλα τα ενσωµατούµενα υλικά.
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Άρα τα νέα µας άρθρα τα οποία βρίσκονται στον Υπουργό προς υπογραφήν αυτή τη
στιγµή αφ' ενός αναφέρονται στις ΕΤΕΠ, που οι ΕΤΕΠ µετά την επεξεργασία που υπέστησαν οι
ΠΕΤΕΠ διά µέσου του ΕΛΟΤ, αναφέρονται µόνον σε Ευρωπαϊκά πρότυπα για όλα τα
ενσωµατούµενα υλικά και µεθόδους ελέγχων δοκιµών.
Άρα πλέον µόλις εγκριθούν αυτά τα τιµολόγια, τις επόµενες ηµέρες, πλέον δεν λέµε
τσιµεντοσωλήνες, λέµε τσιµεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΙΕΜ 1916. Και αυτό ισχύει για όλα τα
προϊόντα. Άρα αφού το Υπουργείο ζητάει από τους κατασκευαστές, από τους εργολήπτες να
ενσωµατώνουν υλικά µε σήµανση CE, τα οποία ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, έχει γίνει
ένα βήµα εµπρός από τις περίφηµες αυτές αποφάσεις ένταξης των εναρµονισµένων προτύπων
στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
Τα ζητάµε, και αυτή ήταν η λύση, διότι κατ' αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα σηµαντικό βήµα
στον έλεγχο αγοράς. Ο κάθε επιβλέπων πλέον εφ' όσον το λέει το τιµολόγιο ρητά, µονοσήµαντα
και καθαρά ότι θέλω πλάκες πεζοδροµίου ΙΕΜ 1339, αυτό σηµαίνει σήµανση CE, τελείωσε. ∆εν
παραλαµβάνει.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
Κος ...:
Αυτή είναι η πρακτική πλέον, δηλαδή όλα τα υλικά που αναφέρονται στα τιµολόγια, ασχέτως µε
το σύστηµα των αναλύσεων τιµών που προχωρεί, διότι αυτή είναι η περιγραφή και από κάτω
είναι η ανάλυση, µε ό,τι ελέχθη σήµερα, όλα είναι µε σήµανση CE σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Ευχαριστώ, κύριε Καλέργη. Έχετε να κάνετε µια παρέµβαση, αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω
και κάτι που προέκυψε από την κουβέντα. Ποιες είναι οι δυνάµεις αδράνειας που δεν αφήνουν να
προχωρήσει ένα τέτοιο σύστηµα;
Κος ...:
Κατ' αρχήν νοµίζω ότι δεν µπορεί κανείς να πιστέψει ότι το ΤΕΕ µπορεί να σταθεί τροχοπέδη
στην εφαρµογή ενός συστήµατος σύγχρονου κ.λπ. ή στην θέσπιση των προτύπων, που άλλωστε
είναι και υποχρεωτική. Νοµίζω ότι ήταν αµιγώς τεχνικοπολιτικό το θέµα και ας το λήξουµε,
νοµίζω δεν έχει και νόηµα να συνεχίζουµε την κουβέντα αυτή.
Είναι προφανές ότι τα πρότυπα πρέπει να θεσπιστούν το συντοµότερο δυνατόν, ιδίως
αυτά που είναι υποχρεωτικής εφαρµογής, δεν το συζητάµε και νοµίζω ότι και κανένας δεν πρέπει
να έχει αντίθετη άποψη εδώ µέσα.
Είναι σαφές ότι πρέπει να βρεθούν και να µπει σε προτεραιότητα το να βρεθούν κονδύλια
για την Ελληνική µετάφραση των προτύπων, πολύ ορθώς είπε ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, και
επίσης κανείς δεν µπορεί να πει ότι δεν πρέπει ταχίστως να συµπληρώσουµε τις τεχνικές
προδιαγραφές και να τις προτυποποιήσουµε µέσω του ΕΛΟΤ, και αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό, διότι ο συνδυασµός τεχνικών προδιαγραφών µε ένα καλό σύστηµα ανάλυσης τιµών
αντίστοιχο, σε πλήρη αντιστοιχία µάλλον, είναι το ένα από τα βασικότερα θέµατα τα οποία
µπορεί να διασφαλίσουν, τί, που λείπει αυτή τη στιγµή και το ξέρουµε όλοι, τη διαφάνεια και την
ίση µεταχείριση.
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Πώς διασφαλίζονται οι δύο αυτές βασικές αρχές; Έχοντας τεχνικές προδιαγραφές για το
προϊόν για το οποίο καλείσαι να δώσεις µια προσφορά και το άλλο που λείπει, ίσως είναι
αντικείµενο µιας άλλης συζήτησης, αυτός που ελέγχει, που επιβλέπει εάν εσύ τελικά προσφέρεις
το προϊόν της προσφοράς σου.
Άρα νοµίζω αυτές είναι έννοιες, αν όχι απλές, αλλά τέλος πάντων πρέπει να λήξουν
κάποια στιγµή και να προχωρήσουµε µπροστά.
Τώρα µιλάµε για τις δυνάµεις της αδράνειας. Εγώ θα έλεγα το εξής, εγώ θα έλεγα ότι
ίσως πρέπει όλοι µας να δούµε και το κατά πόσο έχουµε ευθύνη εµείς, οι αντισυµβαλλόµενοι µε
το ∆ηµόσιο. ∆ηλαδή να κάνουµε και την αυτοκριτική µας, µήπως τελικώς έχουµε κι εµείς
σηµαντικό µερίδιο ευθύνης για όλη αυτή την καθυστέρηση και για όλη αυτή την κατάσταση;
Είναι σηµαντικό να το κάνουµε, ιδίως στις µέρες µας.
Κλείνοντας θέλω να πω, έφυγε ο κύριος Γενικός Γραµµατέας, αν και εγώ θα ήθελα τον
Γενικό Γραµµατέα να µην τον θεωρούµε εκπρόσωπο πολιτικής ηγεσίας, όπως είναι σε άλλα
κράτη, είναι πάνω από Γενικό Γραµµατέα οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, στην αρχή είχε
διαφοροποιήσει τη στάση του, φεύγοντας όµως νοµίζω ότι έδωσε µια ... Ναι, γιατί στην αρχή
συνδύασε την οποιαδήποτε εφαρµογή κάποιου µέτρου άµεσου µε την γενικότερη συζήτηση πάλι
για το θεσµικό πλαίσιο κ.λπ. κ.λπ.. Είναι σαν να λέµε τώρα µια καινούργια αρχή µετά τις
εκλογές, να ξαναβάλουµε κ.λπ.. Έτσι δεν θα γίνει τίποτα.
Όντως είναι ένα θέµα που έχει προχωρήσει και πρέπει να µπει το ταχύτερο δυνατό σε
εφαρµογή. Έτσι.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Ευχαριστώ. Τον κ. Κωνσταντάκο τώρα.
Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ:
Όλα αυτά είναι καλά και άγια και θεωρητικά. ∆εν λαµβάνω υπόψη τις ιδιαιτερότητες. Πριν από
ενάµισι χρόνο βγήκε µία Κ.Υ.Α., αν δεν απατώµαι, που υποχρεώνει το 70% των υλικών που
παράγονται από έργα κ.λπ. να ανακυκλώνονται ή να ενσωµατώνονται. Έτσι δεν είναι;
Και ερχόµαστε σε δύο δεδοµένα. Γεωλογική έκθεση, γεωλογική µελέτη, κατάλληλα τα
προϊόντα εκσκαφών για επιχώµατα και αδρανή. Με µονάδες στο εργοτάξιο. Αν δεν µε απατά η
µνήµη, από αυτά που άκουσα και από αυτά που ξέρω, ουδέν προβλέπεται επ' αυτών, εάν θα έχει
CE. Και θα το πω το "Ε" εµφατικά. Ο εργολάβος, και πόσον καιρό θα κάνει να το βγάλει για να
ενσωµατώσει τα βραχώδη του υλικά;
Προχθές ... Εσείς το λέτε. Εγώ δεν το είδα. Ούτε το είδα γραµµένο, ούτε το είδα
θεσµοθετηµένο. Προχθές στο Συνέδριο οδοποιΐας είδαµε µία αντιπαράθεση δύο εκπροσώπων
υλικών για τα στηθαία. Έκανα την παρέµβασή µου εκεί διότι τελικά τους αφορούσε η αύξηση µε
δισεκατοµµύρια ευρώ ή µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, της ασφαλείας των στηθαίων, και
όχι ο σκοπός αυτός καθ' εαυτός εγκιβωτισµού του δρόµου µη έχοντας περισσότερα ατυχήµατα.
Φοβούνται το λεωφορείο µήπως υπερπηδήσει το στηθαίο και δεν φοβούνται που δεν υπάρχει ένα
διαχωριστικό στηθαίο έστω και λιγότερης ασφαλείας.
Τρίτον, τελικά κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα στηθαία τα in situ, τα λεγόµενα, να πω
όπως το λένε στο χωριό µου, τα επί τόπου, είναι παράνοµα, διότι δεν έχουν CE.
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Λοιπόν, κύριοι, από τα 40 χρόνια της καριέρας µου ως µηχανικού, τα 25 τα έφαγα στο
εργοτάξιο. ∆υστυχώς τα περισσότερα µέλη των περισσοτέρων Επιτροπών βρίσκονται στο κέντρο
και δεν ξέρω πόσοι από αυτούς έχουν δει εργοτάξιο.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Ο κ. Βράιλας.
Κος ΒΡΑΪΛΑΣ:
Για να είµαστε λίγο πρακτικοί, επειδή η συζήτηση έχει πάει λίγο στις προδιαγραφές και χρήσιµα
είναι όλα αυτά, εγώ νοµίζω ότι το µήνυµα της σηµερινής συνάντησής µας πρέπει να είναι,
υπάρχει µια δουλειά έτοιµη η οποία πρέπει νοµοθετικά, θεσµικά, να κατοχυρωθεί άµεσα, τώρα.
Πράγµατι χάρηκα πολύ µ' αυτό που άκουσα από τον Γενικό, γιατί όπως ξέρετε, περνάει
κάποιος νόµος, έστω και εσπευσµένα, έστω µε τα κακά του, µήπως είναι ευκαιρία τρεις γραµµές,
τέσσερις, να λέει αναλύσεις τιµών υποχρεωτικά για τους προϋπολογισµούς δηµοσίων έργων,
µεταβατική περίοδος και οι προϋπολογισµοί από εδώ και εµπρός, στο τέλος του χρόνου έστω, θα
βγαίνουν από τους µελετητές, από τις αναθέτουσες αρχές, µε αναλύσεις τιµών.
Είναι πολύ καλή η δουλειά που έχει γίνει στην Επιτροπή για το περιγραφικό σκέλος,
αλλά είναι άχρηστη. Μόλις βγει η υπουργική απόφαση αύριο, µεθαύριο, θα την καταγγείλουµε,
οι εργοληπτικές οργανώσεις. Επαναλαµβάνονται τα τιµολόγια Σουφλιά αυθαίρετα. ∆εν θα τα
δεχθούµε. Τί θα τα κάνουν οι µελετητές; Θα βγάλουν προϋπολογισµούς µε αυτά; Επειδή έχουν
καλύτερη περιγραφή; Όχι. Η απάντηση είναι: Παίρνουµε την περιγραφή και της κάνουµε
ανάλυση τιµής και µπορούµε να το κάνουµε γρήγορα. Αυτό θέλω να είναι το µήνυµα.
Κος ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ:
Καληµέρα σας. Λέγοµαι Κώστας Πανάρετος. Είµαι από τον ιδιωτικό τοµέα. Βρίσκοµαι στην
Ελλάδα και δουλεύω τα τελευταία δύο χρόνια µε τα µεταλλικά στηθαία. Πράγµατι, έχετε δίκιο,
το CE Marking σήµερα στην Ευρώπη δεν είναι τίποτε άλλο από ένας τρόπος είτε βρισκόµαστε
στην Γερµανία, είτε στην Αυστρία, είτε στη Σουηδία, είτε στη ∆ανία, είτε στην Ελλάδα, να
µιλάµε όλοι την ίδια γλώσσα. ∆εν είναι τίποτ' άλλο το CE. Πρέπει να το καταλάβουµε καλά.
Χαίροµαι πάρα πολύ που είστε πολλά χρόνια στο εργοτάξιο, αλλά άλλο το εργοτάξιο,
άλλο το εργοστάσιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. ∆υστυχώς, θα απαντήσω όσον αφορά για
τα µονοπώλια, πράγµατι έχουµε καθυστερήσει στην Ελλάδα. Θα µπορούσαµε κάλλιστα,
τουλάχιστον από αυτό που ξέρω εγώ, για τα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας των δρόµων
ευθυνόµεθα εµείς ως επιχειρηµατίες, ως κράτος, ως ο,τιδήποτε. Το γνωρίζουν ότι το CE Marking
θα ήταν υποχρεωτικό το 2011, εδώ και µία δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που έπρεπε να
επενδύσουν πάνω στην οδική ασφάλεια, πάνω στα µεταλλικά στηθαία, το µόνο που έκαναν, µε
συγχωρείτε, αλλά ήταν αυτό. ∆εν έκαναν τίποτε άλλο.
Σήµερα λοιπόν έφθασε ένα σηµείο και ήρθε 2011. Είµαστε υποχρεωµένοι ως µέρος, αν
θέλουµε τουλάχιστον να λεγόµαστε Ευρωπαίοι, γιατί θα µπορούσαµε κάλλιστα να πούµε ότι
κύριοι, εµείς εδώ στην Ελλάδα τραβάµε το δικό µας κουπί. Από τη στιγµή όµως που είµαστε
Ευρωπαίοι, την 1.1.2011 πρέπει να ενσωµατώσουµε κάποιες νοµοθεσίες.
Ο κ. Μητιακούδης είναι υπεύθυνος και το γνωρίζει πολύ καλά, νοµίζω, πρώτη φορά τον
βλέπω τον άνθρωπο, αλλά τουλάχιστον πρέπει να ενσωµατώσουµε κάποιες οδηγίες. Τελεία. ∆εν
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µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο. Αν θέλετε, µπορούµε να γυρίσουµε στον Reihenbach ή δεν
ξέρω, στον οποιονδήποτε και να του πούµε κοίταξε, κύριέ µου, εµείς εδώ είµαστε Ελλάδα και
κάνουµε ό,τι γουστάρουµε και αγαπάµε. Εσύ µπορείς να τραβήξεις το δικό σου κουπί. Όµως δεν
νοµίζω ότι πρέπει να το κάνουµε αυτό. ∆υστυχώς έχουµε ένα CE.
Η εµπειρία µου στην Ελλάδα, επιτρέψτε µου, είναι δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια
γνωρίζοντας ότι από την 1.1.2011 θα έπρεπε να έχουµε ενσωµατώσει αυτό το ΕΝ 1317, δεν
έκανα τίποτε άλλο από το να γυρίζω από πόρτα-πόρτα, καληµέρα σας, από το Υπουργείο, και να
λέω, τί κάνετε µε το ΕΝ 1317; Είναι προ των θυρών. Θα αρχίσουν να βγαίνουν µελέτες, θα
αρχίσουν να βγαίνουν έργα, θα χρειαστεί να ενσωµατώσουµε σε κάποιο ΕΣΠΑ κάποια έργα
κ.λπ. κ.λπ.. Αργά-αργά, πολύ αργά. Ό,τι συνέβαινε, συνέβαινε πάρα πολύ αργά. Και εντελώς
ξαφνικά ήρθαµε την 1.1.2011 και εντελώς ξαφνικά έπρεπε να τα ενσωµατώσουµε όλα µαζί. Όλα
µαζί. Βρήκαµε ένα ΟΜΟΕ το οποίο πέρασε από την 1.1.2010 που το ετοιµάζανε, πέρασε τον
Νοέµβριο. Εννοείται ότι θα έχει παιδικές αρρώστιες, εννοείται ότι θα έχει προβλήµατα. Μέχρι
και τοπογραφικά λάθη έχουν αυτά.
Και στο τέλος-τέλος ποιος τροφοδοτεί το σύστηµα των τιµών; Εµείς οι ίδιοι δεν το
τροφοδοτούµε το σύστηµα των τιµών; Εγώ προσωπικά έκανα µία πρόταση και λέω την εξής, µία
πολύ απλή πρόταση: Αφήστε την αγορά να διορθώσει µόνη της. Μία εταιρεία, δεν έχει σηµασία
ποια εταιρεία αντιπροσωπεύω ή µε ποια εταιρεία εργάζοµαι. Αυτό που λέω εγώ είναι το εξής:
∆ώστε µας το περιθώριο ως Υπουργείο να φτιάξουµε στον τιµοκατάλογο που ετοιµάζετε, οι
τιµοκατάλογοι αυτοί, να τους φτιάξουµε εµείς, οι εταιρείες. Απλά πράγµατα. Και εµείς θα
έχουµε την ευθύνη αυτός ο κατάλογος να είναι up-to-date, να είναι ενηµερωµένος.
Σήµερα η τάδε Χ εταιρεία, χωρίς κανένα όνοµα, µπορεί να έχει απλά πράγµατα. ∆ηλαδή
τί να έχει; Να πει ότι εγώ αυτό το στηθαίο το συγκεκριµένο το έχω σε έκπτωση. Αν υπάρχει ένας
δρόµος στην Άνω Μαγουλίτσα που φτιάχνεται και πρέπει να δεχθεί το συγκεκριµένο στηθαίο,
γιατί να µην έχει τη δυνατότητα το Ελληνικό κράτος να ενσωµατώσει και να αγοράσει το
συγκεκριµένο στηθαίο πιο φθηνά;
∆εν ξέρω, προσωπικά εγώ ούτε γνωρίζω από τα πολιτικά, ούτε µ' ενδιαφέρει και ούτε θα
ενσωµατωθώ ποτέ. ∆ουλεύω στη Σκανδιναβία τα τελευταία πολλά χρόνια, συνεχίζω να δουλεύω
εκεί, αύριο είµαι στο εξωτερικό, την άλλη εβδοµάδα πάλι είµαι εκεί, αλλά, δυστυχώς, βλέπω
πράγµατα τα οποία θα µπορούσαν να είναι απλή λογική, πολύ απλή λογική.
Και δυστυχώς ευθυνόµεθα και εµείς ως κράτος. ∆ηλαδή είχαµε 3-4 αρκετά µεγάλες
εταιρείες, χαλυβδοφύλλων, ονοµάστε τις, οι οποίες, µερικές από αυτές έχουν κλείσει εδώ και
πολλά χρόνια και µερικές από αυτές είναι έτοιµες να κλείσουν σήµερα. Ακόµα και σήµερα
συντηρούµε το εθνικό µας δίκτυο µε παλιά στηθαία.
Όχι, δεν θα συµφωνήσω. Τα in situ δεν πρέπει να έχουν, δεν έχουν CE. Τελεία. ∆εν
µπορεί ο άλλος να έχει επενδύσει πολλά εκατοµµύρια στο CE του και να έρχεται κάποιος
τσιµεντάς και να λέει ότι θα ρίξω πέντε τσιµέντα στον δρόµο και στον άλφα δρόµο θα τα ρίξω τα
τσιµέντα έτσι και στον βήτα δρόµο θα τα ρίξω τα τσιµέντα όπως µε βολεύει ή τουλάχιστον ... Ο
τσιµεντάς. Με συγχωρείτε, δυστυχώς δεν είµαι οδοποιός. Έτσι. Απλά σκέφτοµαι µε την απλή
λογική.
Πρακτικά Ενηµερωτικής Εκδήλωσης της 26.03.2012:
Νέο Σύστηµα Αναλύσεων Τιµών & Παρατηρητήριο Συντελεστών Τεχνικών Έργων.

ΤΕΕ – ΣΑΤΕ – ΣΤΕΑΤ – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

78

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Σας ευχαριστώ.
Κος ...:
[εκτός µικροφώνου] ... όταν πρόκειται για κάποιο έργο ... το οποίο ενσωµατώνεται στο ίδιο ...
γιατί εδώ γίνονται τα εξής περίεργα ...
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Ο κ. Μακέδος.
Κος ΜΑΚΕ∆ΟΣ:
∆ύο λεπτά, λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή σαφώς κάθε φορά µπορούµε να βρίσκουµε και
κάτι είτε για να κατηγορήσουµε το ΤΕΕ είτε για ν' αρχίσουµε µεταξύ µας να πηγαίνουµε τα
θέµατα αλλού, η συζήτηση λοιπόν για να κλείνει µε το θέµα των προτύπων, δεν είναι ότι το ΤΕΕ
είναι κατά των προτύπων ή κατά της διαπίστευσης πραγµάτων.
Αλλά πρέπει να καταλάβει κανείς ότι σ' αυτόν τον ακτιβισµό τον κυβερνητικό των
νοµοθετηµάτων δεν µπορεί να σου έρχεται το βράδυ να σου δίνουν 292 πρότυπα στα Αγγλικά
και εσύ να πρέπει να αποφανθείς.
Προς τιµήν της Πολιτείας που δέχθηκε τη συµβουλή του ΤΕΕ, γιατί αυτός είναι ο
θεσµοθετηµένος ρόλος της και αυτό προσπαθούµε να κάνουµε, να συµβάλουµε ούτως ώστε να
µη βρεθούµε στο σηµείο το Υπουργείο Εµπορίου, που µας είπε πολύ σωστά νωρίτερα το πρωί ο
κ. Μητιακούδης, πηγαίνει και δίνει, λέει, 120.000, έδωσε πρόστιµα σε ασβεστοπαραγωγούς κ.λπ.
κ.λπ.. Εµείς δεν θέλουµε αυτό. Εµείς θέλουµε να εξελιχθούν και να µετεξελιχθούν όλοι οι
Έλληνες παραγωγοί µε πρότυπα για να µπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί όχι µόνο στην
Ελλάδα, αλλά παντού στον κόσµο. Αλλά πρέπει να έχουν και τον χρόνο. Και σαφώς γίνανε λάθη,
αλλά δεν είναι τα µόνα λάθη. Έτσι. Και προφανώς, το είπε και ο εκπρόσωπος από τον ΕΛΟΤ,
είναι αδιανόητο για µένα να υπάρχει πρότυπο στα Αγγλικά. Έτσι. Τέλος. Μας κατηγορούν για
διάφορα πράγµατα, ε, δεν θα το κάνουµε και µόνοι µας. Έτσι. ∆εν θα βάζουµε αυτο-γκολ µόνοι
µας.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
Κος ΜΑΚΕ∆ΟΣ:
∆εν θα διαφωνήσω σ' αυτό, αλλά δεν είναι το ΤΕΕ όµως αυτό που φταίει γιατί πήγε το θέµα
πίσω. Γιατί από αυτή τη συζήτηση και για τον χρόνο που έφαγε, υπάρχει και αυτή η τάση.
Τώρα εγώ θέλω να πω ένα συµπέρασµα γενικό, ότι είναι σαφές ότι η Πολιτεία στη
διαδικασία την προεκλογική δέχθηκε και αυτό. Το ζητούµενο όµως για την Ελληνική κοινωνία,
για τα χρήµατα των Ελλήνων πολιτών, είναι το έργο να προκοστολογείται, να κοστολογείται και
να υλοποιείται στον βαθµό και στην πληρότητα των προδιαγραφών που έχουν θεσπιστεί και που
θα πρέπει να θεσπίζονται αλλά και που θα πρέπει να ολοκληρώνονται στο κόστος το αρχικό.
Αυτό λοιπόν σηµαίνει ότι ναι µεν σπάει ένας Γόρδιος δεσµός στο πώς θα γίνει η
προκοστολόγηση, µε την πολύ καλή δουλειά που παρουσιάστηκε σήµερα, δεν είναι όµως το
πρώτο και το τελευταίο. Πρέπει να υπάρχει συνεχής µηχανισµός που να εξελίσσεται και να
µετεξελίσσεται και σε πληροφορίες ανταλλαξιµότητας, αλλά και σε επίπεδο ελέγχου του έργου.
Εκεί λοιπόν χρειάζεται και η δηµόσια διοίκηση, χρειάζεται και ο ιδιωτικός τοµέας,
χρειάζεται και η πολιτική βούληση προ πάντων από όλους µας για να γίνει αυτό που ζητάµε.
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Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Επιγραµµατικά από µένα, θα έλεγα ότι πράγµατι είναι ένα αποδεκτό από όλους. Εκείνο που
πρέπει, προφανώς, εκτός από τη µετάφραση των κωδίκων στα Ελληνικά, θα πρέπει να γίνει
µετάφραση σε ορισµένες περιπτώσεις και των λόγων που ανταλλάσσουµε µεταξύ µας, διότι ενώ
εννοούµε το ίδιο, καταλαβαίνουµε διαφορετικά πράγµατα. Ναι, ακριβώς, έτσι.
Το δεύτερο. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν για να στηθεί αυτός ο µηχανισµός. Και
το τρίτο, αυτό το διαπιστώσαµε όχι µόνο µε τη χρηµατοδότηση του ΙΟΚ αλλά και από τα όσα
είπε ο κ. Λαµπρόπουλος, ότι στο ΕΣΠΑ προβλέπονται.
Εκείνο που φαίνεται ότι δεν προβλέπεται είναι να απαλλαγούµε από τις καθυστερήσεις
του χρόνου, παραδείγµατος χάριν, από την πυραµίδα των υπογραφών, η οποία ενταφιάζει και
καθιστά σαν τις µούµιες του Φαραώ τις προδιαγραφές. Τις ενταφιάζει.
Το τρίτο. Είπε ο κ. Μητιακούδης κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι, λέει, περιµέναµε τόσον
καιρό, καθυστερούσαµε, κ.λπ.. Όταν υπάρχουν προδιαγραφές, έτσι κι αλλιώς οι προδιαγραφές,
όπως ακούστηκε, υπάρχουν. Προς τί η διαδικασία των υπογραφών, δηλαδή µια υπουργική,
εκείνο που δεν καταλαβαίνω, ότι µια υπουργική υπογραφή νοµιµοποιεί κάτι το οποίο υφίσταται
και λειτουργεί παγκοσµίως. Νοµίζω ότι είναι παράλογο, και να καθυστερούµε εκεί και να
βλέπουµε να γίνονται αναχρονιστικές, όταν υπογράφονται δεν ισχύουν πια, έχουν αλλάξει. Αυτό
καταλαβαίνει κανείς.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Άρα δεν υπάρχει λόγος να χαθούµε στη µετάφραση. Αυτόν τον ενάµισι χρόνο λοιπόν ...
***[διάλογοι εκτός µικροφώνου]
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
∆εν υπάρχει λοιπόν κανένα θέµα πρακτικό. Υπάρχει ένα, αυτό που είπε και ο κ. Μακέδος τώρα,
θα το πω µε άλλα λόγια. Έλλειψη πολιτικής βούλησης να προχωρήσουν τα πράγµατα στον ορθό
δρόµο.
Σας ευχαριστώ ... Συγνώµη.
***[παρέµβαση εκτός µικροφώνου]
Κος ΓΙΩΤΗΣ:
Λέγοµαι Θεοφάνης Γιώτης και εκπροσωπώ τον µεγαλύτερο οργανισµό παγκοσµίως για διοίκηση
έργων που έχει 600.000 µέλη. Για να καταλάβετε τί σηµαίνει υποχρεωτική εφαρµογή προτύπων,
από 1.1.2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα µπορεί να κυκλοφορεί κανένα κινητό τηλέφωνο αν
δεν έχει mini USB σύνδεση. ∆εν ενδιαφέρει το πρότυπο εάν κάποιος το πήρε ή όχι. Θα έπρεπε να
έχουµε φροντίσει από πριν την αλλαγή του προτύπου.
Άρα ουσιαστικά θα ζούµε µε πρότυπα. Ο κ. Μελαγράκης το ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο
θέµα της διοίκησης έργων έρχεται πρότυπο για διοίκηση έργων, το 21500. Ψηφίστηκε. Από τον
Οκτώβριο θα είναι διαθέσιµο. Όλα αυτά τα οποία συζητάτε σήµερα για κοστολόγηση και όλα τα
υπόλοιπα ενσωµατώνονται εκεί µέσα. Η παγκόσµια οικονοµία παίζει µε πρότυπα. ∆υστυχώς ή
ευτυχώς. Εγώ πιστεύω ευτυχώς.
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Για κοστολόγηση, κάποιος είχε θέµα µε κοστολόγηση, πόσα ξοδεύουµε. Υπάρχει
οργανισµός ο οποίος το λύνει αυτό. Association for the advancement of cost engineering. Όπου
ψάχνουν κοστολόγο στον κόσµο απαιτούν πιστοποίηση αυτού, αλλιώς δεν δουλεύεις. ∆εν το
αποκλείει κανείς. Ευχαριστώ.
Κος ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ:
Για να κλείσω το θέµα των προτύπων. Μας έχει απασχολήσει πολύ, αλλά ξέρετε, καµιά φορά ο
τεχνικός κόσµος ... Πρέπει να δώσουµε αυτή τη διευκρίνιση. Τα ΕΝ δεν είναι ότι εγώ
υποχρεώνοµαι, δηλαδή µε νοµοθεσία, το κάνω υποχρεωτικό. Το υποχρεωτικό στο πρότυπο, αυτό
που όλοι αντιλαµβανόµαστε, ότι θα πάρω, θα κατασκευάσω το προϊόν και θα εφαρµόσω αυτή τη
µέθοδο κατασκευής και θα βγάλω ένα προϊόν το οποίο είναι CE, έχει σηµασία, έτσι; ∆εν έχει
καµία σχέση αυτό εδώ.
Τα CE των δοµικών υλικών, γι' αυτό, αυτό που ακούµε ότι το 2013 ο κανονισµός θα τα
φέρει όλα πάνω-κάτω έτσι κι αλλιώς, από τον ΕΛΟΤ βγαίνουν, υιοθετούνται, ο κανονισµός θα
τα κάνει, θα τελειώσουµε µ' αυτά εδώ τα πρότυπα – δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πρότυπα έχουν
ενσωµατώσει µέσα για την εναρµόνιση, δηλαδή ένα πρότυπο λέει ότι θα κάνω αυτά τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά, αυτά απαιτούνται σε όλα τα κράτη µέλη, είναι 15, παραδείγµατος χάριν,
ουσιώδεις µηχανικές, φυσικές ιδιότητες, είναι 15 χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα
δηλώσανε όλες οι χώρες µέλη όταν έγινε το πρότυπο, και η Ελλάδα, διά της απουσίας της. Και
θα σας πω τί σηµαίνει διά της απουσίας της. Εν τάξει;.
Όλα αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά ενσωµατώθηκαν µέσα στο πρότυπο και αποτελούν
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προτύπου. Η νοµοθεσία λοιπόν, η 89106 και ο κανονισµός που
βγαίνει και έχει βγει και θα ισχύσει από Ιούλιο 2013, δεν λέει ότι πρέπει να είσαι υποχρεωµένος
να τηρήσεις τα πρότυπα. Καµία σχέση. Τί λέει – για να αποσαφηνίσουµε έννοιες: Λέει ότι το
προϊόν πρέπει να φέρει σήµανση CE, να πιστοποιεί την καταλληλότητά του, που σηµαίνει ότι
όλες οι δοκιµές πρέπει για όλα τα κράτη µέλη να γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο. Εποµένως το
πρότυπο δεν αναφέρεται σε κατασκευαστικά στοιχεία, στο αν είναι καλό, αν είναι καλύτερο, αν
είναι το καλύτερο. Καµία σχέση δεν έχει αυτό. Ένα υλικό µπορεί να είναι το χειρότερο. Ο
κατασκευαστής όµως έχει την υποχρέωση να πει ότι εγώ καθόρισα αυτές τις χαρακτηριστικές
τιµές και αυτό το αποδεικνύω µε τη σήµανση CE γι' αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτές είναι οι
τιµές που δηλώνω.
Έρχεται λοιπόν τώρα ο τεχνικός κόσµος, οι µηχανικοί και λένε: Εγώ θέλω µηχανική
αντοχή για το τσιµέντο αυτό εδώ για το έργο µου, πώς το θέλω. Υπάρχει εθνικός κανονισµός ο
οποίος επιβάλλει αυτή την τιµή. Και διαλέγει την καλύτερη τιµή. Τώρα, ποια χαρακτηριστικά
ουσιώδη, εποµένως, πρέπει στην Ελληνική νοµοθεσία; Κάποιος να πει ποια από αυτά τα
χαρακτηριστικά, και δεν ξέρω αν είναι ο κ. Λίτινας εδώ πέρα, δεν είναι, µόλις έφυγε, ποια
χαρακτηριστικά απ' αυτά, για τα αδρανή, ποια χαρακτηριστικά από τα 17 πρέπει η Ελληνική
Πολιτεία να απαιτεί; Τη δήλωση πάνω στο προϊόν. Αυτό κάνει το Π.∆. 334 και αυτό κάνουν οι
Κ.Υ.Α. οι συγκεκριµένες που βγάζουν.
Οποιοιδήποτε κανονισµοί και να ισχύσουν, η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να ρυθµίσει αυτό
το θέµα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει, τα ουσιώδη, τα οποία κατά την άποψη του
τεχνικού κόσµου, όταν ενσωµατωθούν τηρώντας τους κανόνες της επιστήµης, που σήµερα πια οι
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κανόνες της επιστήµης είναι οι κανονισµοί, είναι οι ευρωκώδικες, που σηµαίνει ότι
κατασκευάζεται πολύ σωστά το έργο, θα τηρηθούν οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, οι οποίες
είναι έξι στην οδηγία 89106.
Με αυτό έχει να κάνει σχέση η εναρµόνιση και όχι ... ∆ηλαδή τα κράτη µέλη πρέπει να
φροντίσουν ώστε να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία κατά την άποψή τους είναι
αυτά που θα προσδώσουν την ασφάλεια στις κατασκευές.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ) :
Κύριε Μητιακούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νοµίζω ότι εδώ φθάσαµε στο τέλος. Ήταν µια πάρα πολύ δηµιουργική ηµερίδα. Εγώ
τουλάχιστον δεν φανταζόµουνα προχθές που µου λέγανε γι' αυτή την Ηµερίδα ότι θα είχε τόση
προσέλευση, τόσο ενδιαφέρον και τόση συζήτηση και περιεχόµενο.
Επειδή τόσα χρόνια µιλάµε, κύριε Κωνσταντάκο, για τους µηχανικούς και για τις τιµές,
αλλά φαίνεται τις καλές µέρες δεν ενδιαφερόταν κανείς γι' αυτά. Τις δύστροπες ενδιαφερόµαστε
και για κάποια άλλα πράγµατα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
----
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