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Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2009 

 

Εισήγηση του προέδρου του ΣΑΤΕ 

Γεώργιου Βλάχου στο 

∆ιήµερο ΤΕΕ για τις Μελέτες ∆ηµόσιων Έργων 

 

Κύριοι συνάδελφοι, 

Θα µου επιτρέψετε να αντιστρέψω, σε σχέση µε το πρόγραµµα που έχει διανεµηθεί, 
τη σειρά των θεµάτων τα οποία έχω χρεωθεί για να µιλήσω. 

 

Πολύς λόγος – και δικαίως – έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για τη δηµοπράτηση 
έργων µε το Σύστηµα Μελέτη – Κατασκευή. Κατ’ αρχήν και κατά τη βούληση του 
νοµοθέτη, πρέπει να επισηµάνω, το σύστηµα αυτό οφείλει να εφαρµόζεται: 

1. Στις περιπτώσεις έργων που επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή και 
µεθόδους που καλύπτονται από ειδική τεχνογνωσία. 

2. Σε έργα µε ιδιοµορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους. 
3. Σε έργα που κρίνεται σκόπιµος ο συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή 
αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της υπηρεσίας, µε την κατασκευή ή 
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

Σε κάθε περίπτωση στο Σύστηµα Μελέτη – Κατασκευή έχει πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα. 

Ως προς τα πλεονεκτήµατα θα πρέπει να αναφέρουµε τα άµεσα και προφανή, όπως:  

• Συντόµευση χρόνου εκπόνησης µελετών, 

• Αξιοποίηση νέων – εξελιγµένων τεχνολογικών λύσεων, 

• ∆υνατότητα εναλλακτικών λύσεων για τον Κύριο του έργου,  

καθώς και τα έµµεσα, όπως: 

• Αυξηµένη συνεργασία – από το αρχικό στάδιο σχεδίασης του έργου – µεταξύ 
µελετητών και κατασκευαστή µε την συνακόλουθη «όσµωση» γνώσεων και  
εµπειριών, 

• Έλεγχος – Ευθύνη του κοστολογίου, 

• Μεγαλύτερη διασφάλιση του Κυρίου του Έργου από πιθανές ανατροπές 
µελέτης και οικονοµικές υπερβάσεις, 

• ∆υνατότητα συµµετοχής στον υγιή ανταγωνισµό περισσότερων µελετητών ή 
µελετητικών γραφείων, 

• ∆ιασφάλιση ότι οι διαγωνιζόµενοι εργολήπτες θα έχουν πραγµατικό 
ενδιαφέρον και θα έχουν ουσιαστικά κοστολογήσει το έργο. 

Στα µειονεκτήµατα θα πρέπει να συµπεριλάβουµε τα εξής: 

• Προβλέπεται µειωµένος χρόνος δηµοσιότητας – από την δηµοσίευση / 
διάθεση τευχών – ως την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Ο χρόνος των 
σαράντα  ηµερών εάν συνυπολογιστούν και οι ηµέρες  που µεσολαβούν ως 
την διάθεση των τευχών είναι ιδιαίτερα συµπιεσµένος. 
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• Συνήθως ο χρόνος αξιολόγησης επιµηκύνεται – πολλές φορές άσκοπα – 
όπως, επίσης, και ο χρόνος εκδίκασης των ενστάσεων. 

• Οι απαιτήσεις του επιπέδου των  µελετών είναι συνήθως πέραν των 
προβλεπόµενων στην νοµοθεσία, δηλαδή «Προµελέτη ή Οριστική µελέτη για 
κτιριακά έργα» (βλ. άρθρ. 10 παρ. 2 του Π∆ 609/85). 

Με αυτά ως δεδοµένα, ο κατά κανόνα ασφυκτικά περιοριστικός χρόνος 
προετοιµασίας της τεχνικής προσφοράς, αλλά και το κόστος συµµετοχής στον 
διαγωνισµό, καθίστανται όροι απαγορευτικοί για πολλές επιχειρήσεις, που υπό 
διαφορετικές συνθήκες θα µπορούσαν να συµµετάσχουν, αυξάνοντας τον 
συναγωνισµό, επ’ ωφελεία του έργου, αλλά και του Κύριου του έργου. 

Συχνά, µέσω των προκηρύξεων, προδιαγράφονται υλικά, µηχανήµατα ή τεχνολογίες 
µονοσήµαντες, χωρίς αυτό να δικαιολογείται για λόγους τεχνικών απαιτήσεων. 
∆ηµιουργούνται έτσι σοβαρές υπόνοιες «φωτογραφικών» προδιαγραφών, µε 
δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στη διαγωνιστική διαδικασία, όσο και σ’ αυτό καθ’ αυτό 
το έργο.  

Εξάλλου, η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης, µε επιλογή των 
µελών από ένα πρόσωπο, το οποίο είναι το ίδιο επί µακρό διάστηµα (π.χ. ∆ήµαρχος 
ή Προϊστάµενος ∆/σας Υπηρεσίας), δηµιουργεί αυξηµένες υπόνοιες για δυνατότητα 
προσυνεννόησης και χειραγώγησης της διαδικασίας. 

 

Κατά την άποψή µας, πολλά από τα µειονεκτήµατα µπορούν να αντιµετωπισθούν µε 
πολύ απλές νοµοθετικές παρεµβάσεις, όπως: 

1. Αυστηρή επιλογή των έργων που δηµοπρατούνται µε αυτό το σύστηµα 
δηµοπράτησης και, άλλωστε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο αντίστοιχο 
άρθρο του Π∆ 609/85. Εάν τµήµα έργου – και όχι το σύνολό του – πληροί τις 
απαιτήσεις του νόµου, τότε να εφαρµόζεται µόνο για το συγκεκριµένο τµήµα η 
αξιολόγηση, ενδεχοµένως µε αύξηση του συντελεστή ρ της παρ. 5 , αρθρ. 10 του 
Π∆ 609/85. 

2. Αύξηση – ως και διπλασιασµός του χρόνου δηµοσιότητας προ της δηµοπράτησης, 
ούτως ώστε να επαρκεί ο χρόνος για την σύνταξη των απαιτούµενων µελετών. 

3. Σύνταξη «Κανονισµού Μελετών Έργου» και «Προτύπων Κατασκευής Έργου», 
που έτσι κι αλλιώς προβλέπονται από την παρ. 2, αρθρ. 10 του Π∆ 609/85, µε 
όσο το δυνατό απλούστερες  και σαφείς απαιτήσεις. 

Τα ανωτέρω τεύχη θα είναι κατά το δυνατόν γενικής εφαρµογής ανά οµάδα Έργων 
(πχ. για βιολογικούς καθαρισµούς, ΧΥΤΑ, κτιριακά κλπ). 

4. ∆ηµιουργία Σώµατος Αξιολογητών από διπλωµατούχους µηχανικούς αυξηµένης 
εµπειρίας και προσόντων και επιλογή τους δια κλήρωσης (πιθανόν ανά 
Γεωγραφική Περιφέρεια), ούτως ώστε να µην γνωρίζουν εκ των προτέρων οι 
διαγωνιζόµενοι ποιοι θα αξιολογήσουν την προσφορά τους. ∆εν είναι, βέβαια, 
«υγιές» το φαινόµενο οι ίδιοι αξιολογητές να αξιολογούν επί χρόνια και για 
διάφορα έργα, τις προσφορές των ίδιων διαγωνιζοµένων. Ανάλογες ρυθµίσεις να 
ισχύουν και για τους εκπροσώπους του ΤΕΕ και των  εργοληπτικών οργανώσεων. 

5. Σαφείς οδηγίες και αυστηρές κυρώσεις σε συντάκτες τευχών δηµοπράτησης µε 
φωτογραφικές διατάξεις, οι οποίες και δεν αιτιολογούνται τεχνικά και 
επιστηµονικά. Προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να θεσµοθετηθεί αρµοδιότητα 
για τις οργανώσεις των µελετητών. 
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6. Σαφείς οδηγίες (εγκύκλιος) για τους χρόνους συνεδριάσεων και αποφάσεων των 
επιτροπών αξιολόγησης. 

7. Θεσµοθέτηση υποχρεωτικών βραβείων για τις τρεις πρώτες τεχνικές προσφορές 
και αµοιβή µελών επιτροπής. 

Συµπερασµατικά – και παρόλο που όλα αυτά δεν αποτελούν ολοκληρωµένη εργασία 
– πιστεύουµε ότι αν υιοθετηθούν µε την στήριξη των οργανώσεων Μελετητών και  
Κατασκευαστών  είναι δυνατόν: 

• το σύστηµα να λειτουργήσει απρόσκοπτα, 

• να απαλλαγεί από τις σοβαρές υποψίες αδιαφάνειας, 

• να λύσει σε σηµαντικό βαθµό τα προβλήµατα αδυναµίας εκπόνησης 
µελετών από τις υπηρεσίες του δηµοσίου, 

• να προάγει την απαραίτητη, ούτως ή άλλως, συνεργασία µεταξύ των 
µελετητών και των κατασκευαστών, 

τελικά, να βοηθήσει στην αναβάθµιση της ποιότητας των έργων.  

 

Κύριοι συνάδελφοι, 

Έρχοµαι τώρα στα υπόλοιπα θέµατα στα οποία – κατά το πρόγραµµα – οφείλω να 
αναφερθώ. Θα το κάνω απολύτως κωδικοποιηµένα. 

Ως προς την επίβλεψη των έργων θεωρούµε «εκ των ων ουκ άνευ»: 

• Την ενίσχυση της δηµόσιας διοίκησης – σε στελέχη, εξοπλισµό και σαφείς 
οδηγίες – ώστε να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην παραγωγή των δηµόσιων 
έργων 

• Την συµµετοχή του µελετητή στην επίβλεψη των έργων, µε συµβουλευτικό - 
βοηθητικό ρόλο, αλλά και ευθύνη για τις οικονοµικές προβλέψεις της µελέτης 
του. 

Σε κάθε περίπτωση ένα δηµόσιο έργο είναι αποτέλεσµα συλλογικής δουλειάς 
πολλών και διαφορετικών – ως προς τις γνώσεις, τις αρµοδιότητες και την ευθύνη – 
προσώπων. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να καθοριστούν απολύτως διακριτές 
αρµοδιότητες και ευθύνες για τον καθένα, ώστε, ειδικά οι ευθύνες, να µην 
σωρεύονται σε ένα και το αυτό πρόσωπο, τον κατασκευαστή. 

Κεφαλαιώδους σηµασίας στον σχεδιασµό και υλοποίηση των δηµόσιων έργων είναι 
η ύπαρξη σαφών, σύγχρονων και αποτελεσµατικών προτύπων και προδιαγραφών. 

Είναι προφανές ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το κράτος, το οποίο οφείλει να 
εκσυγχρονιστεί ως προς τα θέµατα Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών. Στην 
κατεύθυνση αυτή, νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε πως πρέπει να προωθηθεί το 
ταχύτερο δυνατόν η εφαρµογή συστήµατος που να περιλαµβάνει : 

• πλήρεις αναλύσεις εργασιών 

• κατάλογο εγκεκριµένων τεχνικών οδηγιών  

• κατάλογο προτύπων για υλικά και διαδικασίες 

• αξιόπιστο σύστηµα εφαρµογής στην τιµολόγηση της κάθε εργασίας  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, επιβάλλεται: 

• Η επίσπευση των εργασιών µετάφρασης των Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

• Η ανάπτυξη συστήµατος ενηµέρωσης για πρόσβαση στα πρότυπα του ΕΛΟΤ 
µέσα από ευέλικτες µορφές διάθεσης αυτών (π.χ. ηλεκτρονικά). 
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• Η ενίσχυση – σε πρόσωπα και εξοπλισµό – των Φορέων του ∆ηµοσίου, που 
έχουν σχετικές µε την ποιότητα εκπαιδευτικές, συµβουλευτικές και ελεγκτικές 
αρµοδιότητες. 

• Η συστηµατική εκπαίδευση των φορέων υλοποίησης των τεχνικών έργων µε 
έµφαση αυτών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και προσαρµογή των 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και 
εξασφάλιση διαφάνειας στις διαδικασίες βεβαίωσης προσόντων φυσικών 
προσώπων. 

• Η βελτίωση της υποστήριξης των ΜΜΕ παραγωγών σε θέµατα εφαρµογής της 
τυποποίησης, ιδιαίτερα στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων. 

• Η άµεση σύσταση Φορέα Εποπτείας της Αγοράς, για να εξασφαλίζεται η 
συµφωνία των προϊόντων και υλικών που κυκλοφορούν µε τα ισχύοντα 
πρότυπα όπου αυτό απαιτείται. 

Είναι όλα αυτά θέµατα που έθεσε το ΤΕΕ υπόψη των κοµµάτων µε ειδικό υπόµνηµα 
και µε αυτά συµφωνούµε. 

Σας ευχαριστώ 

 

 
 

 

 

 


