
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
α. ∆ιατήρηση του βασικού κορµού του Ν.1418/84 και του Π.∆. 609/85, µε τις 
µη προβληµατικές τροποποιήσεις τους.   
 
β. Παρεµβάσεις όπως παρακάτω: 
 1.     -  Στην κατασκευή των ∆.Ε. 
         -  Τα ΜΕΚ – ΜΕΕΠ 
 
 2.  Στους ελέγχους ∆.Ε.   
 
 3.  Τη διαδικασία παραλαβής των ∆.Ε.  
 
γ.  Κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων καθώς µε τις παραπάνω 
προτάσεις καθίστανται άχρηστες.   
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:   
 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆.Ε. 
 

1. Σύνταξη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής των ∆.Ε. 
2. Σύνταξη αναλυτικών τιµολογίων για το σύνολο των πιθανών εργασιών 

∆.Ε. 
3. Κατάργηση των νέων τιµών. 
4. Πληρωµή µη αναλυτικά τιµολογηµένων εργασιών κατ΄ αναλογία µε 

τιµολογηµένες, µε ευθύνη του επιβλέποντα Μηχανικού. 
∆ιαπίστωση άστοχης τιµολόγησης να επιφέρει σοβαρές οικονοµικές και 
διοικητικές κυρώσεις στον επιβλέποντα µηχανικό. 

 
 

1α . ΜΕΚ – ΜΕΕΠ 
 

1. Οριστική κατάργηση της δυνατότητας των συνταξιούχων ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων να στελεχώνουν ΜΕΕΠ.   

2. Μέλη  ∆.Σ. εταιρειών που "πτώχευσαν" να µην είναι δυνατό να 
συµµετέχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή των ∆.Ε. για 
τουλάχιστον 10 έτη.  

 
 
 



2. ΕΛΕΓΧΟΙ ∆.Ε. 
 
α. Συγκρότηση επιτροπών ποιοτικού ελέγχου έργων σε επίπεδο περιφέρειας. 
 
β. ∆ιεύρυνση αρµοδιοτήτων της ΑΕΠΕ µε τµήµα δευτεροβάθµιων ελέγχων 

έργων ή  συγκρότηση φορέα τύπου ΕΣΠΕΛ. 
 
 
γ. Σύνταξη από την ΑΕΠΕ φύλλων ποιοτικού ελέγχου έργων: 

1. Για τις περιφερειακές επιτροπές ελέγχου. 
2. Για το φορέα δευτεροβάθµιου δειγµατοληπτικού ελέγχου. 

 
 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ∆.Ε. 
 

1. Παρακράτηση 20% αξίας έργου έως την "προσωρινή παραλαβή". 
 
2. "Βεβαίωση περαίωσης" µε την ολοκλήρωση του έργου. 
 
3. Προσωρινή παραλαβή max 3 µήνες από βεβαίωση περαίωσης. 

 
4. Ποιοτικός έλεγχος σε επίπεδο περιφέρειας εντός των 3 µηνών από 

βεβαίωση περαίωσης (έως προσωρινή παραλαβή). 
 
5. ∆ειγµατοληπτικός δευτεροβάθµιος ποιοτικός έλεγχος από ΑΕΠΕ  ή 

από φορέα τύπου ΕΣΠΕΛ. 
 

6. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι αναδείξουν µη παραδεκτή ποιότητα 
κατασκευής του έργου: 
α. Να καλείται ο ανάδοχος να αποκαταστήσει σε επουσιώδεις            
    παρατηρήσεις.   
 β. Να κυρήσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος σε περίπτωση πού το έργο 

κριθεί ποιοτικά απαράδεκτο. 
 γ. Να του αφαιρείται το ΜΕΕΠ για 6 µήνες και σε υποτροπή οριστικά. 
 δ. Να απολύεται ο επιβλέπων µηχανικός, να δηµεύονται τα 

περιουσιακά του στοιχεία και να καθαιρούνται οι προϊστάµενοί του. 
 

7. Σε περίπτωση απόκλισης των αποτελεσµάτων του " δειγµατοληπτικού"  
ελέγχου από τον "περιφερειακό" και εφόσον η απόκλιση είναι 
σηµαντική και οριστικοποιηθεί, να προβλεφθεί απόλυση των µελών της 
περιφερειακής επιτροπής και η δήµευση των περιουσιακών στοιχείων 
των µελών της. 

 
8. Μετά τον επιτυχή ποιοτικό έλεγχο και την προσωρινή παραλαβή, θα 

καταβάλλεται το υπόλοιπο 20% της αξίας του έργου εντός 15 ηµερών, 
µε σοβαρότατες οικονοµικές ποινές για το ∆ηµόσιο και ποινικές 
ευθύνες για τους "αρµόδιους " σε περίπτωση µη τήρησης των 15 
ηµερών. 

 



9. Χρόνος εγγύησης και οριστική παραλαβή όπως ισχύουν.   
 
 
Υ.Γ.  α.  Με την από 17/08/2010 επιστολή µας προς το ΣΑΤΕ καταδείξαµε  

πιστεύουµε ότι το προτεινόµενο Σ.Ν. είναι απαράδεκτο.   
 β.  Μόνο µε σοκ είναι δυνατή η λύση των προβληµάτων στην  

παραγωγή των ∆.Ε.   
 
 
       Ι. Λιοδάκης 


