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                       ΠΡΟΣ 

    Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
    ∆ικτύων  

    κ. Χρήστο Σπίρτζη   
     

      

    

ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία για την πρόθεση γενικευµένης εφαρµογής του συστήµατος 
  δηµοπράτησης "µελέτη - κατασκευή" και άλλα θεσµικά ζητήµατα. 

ΣΧΕΤ.: Η από 13.10.2015 επιστολή µας µε θέµα: "Θέσεις του ΣΑΤΕ για το σύστηµα 
 δηµοπράτησης "µελέτη - κατασκευή". 

 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

Με την σχετική επιστολή µας, σας είχαµε επισηµάνει τις θέσεις του ΣΑΤΕ για το σύστηµα 
δηµοπράτησης µελέτη κατασκευή αλλά και τα κρίσιµα σηµεία προβληµατισµού που µας 
γεννούσε η πρόθεσή σας να γενικεύσετε την δηµοπράτηση έργων µε το σύστηµα της 
µελετοκατασκευής, πρόθεση που είχε εκφρασθεί στην από 27-8-2015 συνέντευξη τύπου και 
στο παρουσιαζόµενο σε αυτήν Σχέδιο Νόµου προς ∆ιαβούλευση µε τίτλο: «∆οµές 
στρατηγικού σχεδιασµού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου 
στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων».  

 

Με την παρούσα επιστολή οφείλουµε να επανέλθουµε στο ζήτηµα, αφού µε πρόσφατες 
δηλώσεις σας, στην εφηµερίδα 'Πρώτο Θέµα" της 21.2.2016 επαναλαµβάνετε την πρόθεσή 
σας να γενικευθεί η εφαρµογή του συστήµατος δηµοπράτησης µελέτη-κατασκευή ως "η 
µόνη διέξοδος λόγω της ανωριµότητας των έργων".  

 

Γνωρίζετε πολύ καλά και από την σχετική επιστολή µας, αλλά και από την διαδροµή σας, 
επαγγελµατική και συνδικαλιστική, στον χώρο παραγωγής των δηµοσίων έργων ότι το 
σύστηµα δηµοπράτησης µελέτη κατασκευή, εάν δεν υιοθετηθούν πλήρως οι προτάσεις του 
ΣΑΤΕ, που σας είχαν υποβληθεί µε το σχετικό έγγραφο, θα συνεχίσει να είναι µία τεράστια 
πηγή αδιαφάνειας και διαπλοκής.  

 

Κατά την άποψή µας δεν θα πρέπει να ανατραπούν τα σηµερινά δεδοµένα περί των ειδών 
εργασιών, στα οποία επιτρέπεται η εφαρµογή του συστήµατος µελέτη - κατασκευή, όπως 
περιοριστικά περιγράφονται στην ΥΑ ∆17γ/256/7/ΦΝ433.5 (ΦΕΚ Β - 2261/11.09.2013).  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   
   ΕΠΕΙΓΟΝ 
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Σηµειώνουµε και πάλι ότι η γενικευµένη δηµοπράτηση µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή 
∆ΕΝ θα έχει τα οφέλη που επανειληµµένως εκτιµάτε ότι θα έχει, σε όρους ταχύτερης 
υλοποίησης των έργων, αφού όλα τα δεδοµένα  που τηρούνται, δείχνουν ότι για να 
τελεσφορήσει το αποτέλεσµα ενός έργου που δηµοπρατείται µέσω µελετοκατασκευής 
απαιτείται τουλάχιστον διετής ορίζοντας, χρονικό διάστηµα που συνήθως είναι υπεραρκετό 
για την εκπόνηση των µελετών δηµοπράτησης ενός τυπικού έργου.   

 

Παράλληλα, τα επιτευχθέντα ποσοστά εκπτώσεων επί του προϋπολογισµού δεν µπορούν καν 
να µπουν στην βάσανο της σύγκρισης µε αυτά που επιτυγχάνονται στους "κλασσικούς" 
δηµόσιους διαγωνισµούς έργων, χωρίς αυτές οι διαφορές να µπορούν να αποδοθούν στο 
κόστος της µελέτης.  
 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Στην συνέντευξή σας περιλαµβάνονται και σωρεία άλλων θεµάτων όπως αλλαγή οριακών 
προθεσµιών, σύστηµα πολλαπλών κριτηρίων κλπ., ενώ δεν περιλαµβάνονται ρυθµίσεις επί 
κρίσιµων θεµάτων όπως ρυθµίσεις για τις υπερβολικά χαµηλές προσφορές κλπ., για τα οποία 
ο Σύνδεσµός µας θα επανέλθει σε µεταγενέστερο έγγραφο, αφού έχουµε πολλές και 
ουσιαστικές παρατηρήσεις να διατυπώσουµε.   

 

Κρισιµότερο όλων όµως στην παρούσα φάση κρίνουµε ότι είναι ο κίνδυνος που γεννά η 
επιµονή γενικευµένης επαναφοράς του συστήµατος µελέτη - κατασκευή, οπότε και σας 
επανυποβάλλουµε τις προτάσεις µας που περιλαµβάνονται στο σχετικό, το οποίο και 
επισυνάπτουµε, ελπίζοντας να προβείτε σε σηµαντική τροποποίηση των διατάξεων που 
αφορούν στις µελετοκατασκευές στο σχέδιο νόµου που θα προτείνετε. 

 

Με τιµή, 
 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
          ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: Η από 13.10.2015 επιστολή µας µε θέµα: "Θέσεις του ΣΑΤΕ για το σύστηµα 
δηµοπράτησης "µελέτη - κατασκευή". 
 


