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Ακινα 09/11/2009 

 

ΠΡΟ: ΒΘΜΑ ΜΕΛΩΝ ΑΣΕ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΑΜΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΩΝ 

 

Για τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ ΔΘΜ-ΕΡ Α.Ε. ζχουμε να ποφμε τα εξισ: 

Α) Θ κεςμοκζτθςθ αντικειμενικϊν κριτθρίων προκειμζνου να γίνει προεπιλογι του 

50% ( ι 60% ι 70%) των κεωρθτικά καλφτερων εταιρειϊν, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τον μόνιμο αποκλειςμό των αςκενζςτερων εταιρειϊν  και κατά ςυνζπεια το 

«λουκζτο» για τισ εταιρείεσ αυτζσ. To κζμα βζβαια αυτό δεν αφορά το κεςμικό 

πλαίςιο ανάκεςθσ των ζργων αλλά το ΜΕΕΠ για το οποίο ςυμφωνοφμε να μπουν 

αυςτθρότερα κριτιρια ςτθν ζκδοςθ των εργολθπτικϊν πτυχίων. 

Β)  Ακόμθ και να προεπιλεγοφν, με βάςθ τα κριτιρια που προτείνονται, οι υγιείσ 

εταιρείεσ δεν διαςφαλίηεται το ότι κα μειωκοφν οι εκπτϊςεισ.  

 

Για τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΕΚΣΡΟΜΕΚ Α.Ε. ζχουμε να ποφμε τα εξισ: 

Α) Σθν διαδικαςία των διαβουλεφςεων τθν κεωροφμε μθ ρεαλιςτικι λόγω του ότι 

ερωτιματα μποροφν να υποβλθκοφν και ςιμερα, αλλά όπωσ γνωρίηουμε όλοι 

καμία εταιρία δεν το κάνει. 

Β) Θ πλθρότθτα των μελετϊν  αποτελεί ζνα διαχρονικό αίτθμα του κλάδου το οποίο 

υποτίκεται ότι αντιμετϊπιηε και ο νόμοσ ουφλιά, χωρίσ όμωσ να δοκεί λφςθ. 

Δυςτυχϊσ όμωσ δεν αντιμετωπίηει το πρόβλθμα των υπερβολικϊν εκπτϊςεων. Όλοι  

ζχουμε προςωπικι εμπειρία όπου πλιρεισ μελζτεσ ζχουν λάβει υπερβολικζσ 

εκπτϊςεισ. 

Γ) Θ υποχρεωτικι αγορά τθσ πλιρθσ μελζτθσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ δεν ζχει να 

προςφζρει κάτι παραπάνω ςτο πρόβλθμα πζραν των επιπλζον εξόδων για τισ 
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εταιρείεσ (ζξοδα που κα ιταν ελάχιςτα αν τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

ςυμπεριλαμβάνονταν όλα ςε ζνα CD) 

Δ) Θ ελεφκερθ ςυμπλιρωςθ τιμολογίου θ οποία υπάρχει και ςιμερα δεν  

αντιμετωπίηει το πρόβλθμα των υπερβολικϊν εκπτϊςεων. Σο μόνο που προςκζτει 

είναι κόπο και χρόνο για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ. 

Ε) Για τθ δθμοπράτθςθ ζργων απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ πλθρότθτα και 

αρτιότθτα των μελετϊν. Ζχουμε δει όμωσ και ςε Τπθρεςίεσ, όπου κατά κανόνα οι 

μελζτεσ τουσ είναι πλιρεισ και δθμοπρατοφνται  με κατ’ αποκοπι τίμθμα (π.χ. ΟΚ),  

οι εκπτϊςεισ να πθγαίνουν ςτα φψθ με αποτζλεςμα να υπογράφονται ςυμβάςεισ 

κάτω του κόςτουσ, πράγμα απαράδεκτο. 

Σ) Για το κζμα των γενικϊν εξόδων του ζργου το βλζπουμε κετικά 

Η) Σζλοσ οι αυξθμζνεσ εγγυθτικζσ, όπωσ είναι γνωςτό, δεν ζδωςαν λφςθ ςτο 

πρόβλθμα  των υπερβολικϊν εκπτϊςεων. 

υνοψίηοντασ πιςτεφουμε,  ότι και να εφαρμοςτεί,  από τισ προτάςεισ των 

ςυναδζλφων,  δεν μπορεί να δϊςει λφςθ ςτο πρόβλθμα των μεγάλων εκπτϊςεων. 

 

 

 

        Για τθν ΘΡΩΝ ΑΣΕ 

 

 

Παναγιϊτθσ Μαυροδάκοσ 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 


