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ΘΕΜΑ : Ανοιχτή επιστολή προς τα µέλη του ΣΑΤΕ. 
 
"Ωδυνεν όρος και έτεκεν (πάλι) µαθηµατικό τύπο και άλλες αστειότητες" 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
διάβασα µε έκπληξη και απογοήτευση τις προτάσεις του ∆Σ του συνδέσµου µας προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου σχετικά µε το µεγάλο θέµα των ΑΧΠ, της αιτιολόγησης και αξιολόγησης των προσφορών αυτών όπως 
αναρτήθηκαν στην από 30/1/2017 επιστολή του ΣΑΤΕ. 
Για τα θέµατα αυτά προσωπικά έχω απευθύνει τουλάχιστον 5 επιστολές µε σκέψεις και προτάσεις από τον ∆εκέµβρη 
του 2015 οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο βήµα µελών του ΣΑΤΕ. 
Στις δύο τελευταίες επιστολές στις 17 και 20/1/2017 µε τα συνηµµένα τους περιλαµβάνεται µία θεωρώ αξιόλογη 
πρόταση για τα ανωτέρω θέµατα η οποία υιοθετήθηκε πλήρως σε συγκέντρωση των µελών του τµήµατος 
∆υτ.Ελλάδας µε εξουσιοδότηση του συντονιστή να αποσταλεί στο ∆Σ σαν θέση των µελών του τµήµατος. 
Εννοείται ότι τις συγκεκριµένες αυτές προτάσεις - οι µοναδικές άλλωστε στον σύνδεσµο που υποβλήθηκαν γραπτώς - 
το ∆Σ τις αγνόησε πλήρως και επανειληµµένως χωρίς δεύτερη κουβέντα. 
Ξεπερνώντας το θέµα αυτό έρχοµαι στις προτάσεις του ∆Σ: 
 
1)Ζητάει για τα κάτω των ορίων έργα την εφαρµογή αλγόριθµου - πιο σύνθετου λέει - από τον οποίο θα προκύπτει 
µονοσήµαντα η µειοδότρια προσφορά. 
Έναν γνήσιο δηλαδή µαθηµατικό τύπο. Και προκειµένου να θεσπιστεί κάτι τέτοιο προτείνει την τροποποίηση του 
ν.4412 που ψηφίστηκε µόλις τον Αύγουστο !! 
Πέραν της εµπειρίας και της άποψης που µπορεί να έχει καθένας µας για τον µ.τ εν προκειµένω το ∆Σ αγνοεί εµµονικά 
τις εξής πραγµατικότητες: 
α)Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες καµία προσφορά δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ΑΧΠ χωρίς 
προηγούµενα να δοθεί η δυνατότητα στον οικονοµικό φορέα να παράσχει εξηγήσεις, να αιτιολογήσει δηλαδή την 
προσφορά του. 
Για τον λόγο αυτό καταργήθηκε και ο παλαιότερος µ.τ το 2004 µετά από ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα. 
β)Σύµφωνα µε την συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, όπως έχει εκφραστεί σε πολλές γνωµατεύσεις του 
ελεγχτικού συνεδρίου και του νοµικού συµβουλίου του κράτους, δεν δύνανται να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά 
στη διαδικασία ανάδειξης µειοδότη στα έργα ανάλογα µε τον προϋπολογισµό τους. Η αιτιολόγηση πιθανών ΑΧΠ ήταν 
στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών και τού ελεγχτικού συνεδρίου σύµφωνα µε το άρθρο 153 και του 
προισχύσαντος ν.3669/08. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται το συµπέρασµα ότι το ∆Σ αγνοώντας την πραγµατικότητα επιµένει σε προτάσεις έκνοµες 
και ανεδαφικές που επί πλέον διχάζουν τους συναδέλφους. 
 
2)Εκεί λοιπόν που το ∆Σ ζητάει έναν πιο σύνθετο αλγόριθµο για τον προσδιορισµό των ΑΧΠ, εκεί ταυτόχρονα 
προτείνει, αν παραµείνει, στον αλγόριθµο του υπουργείου ο προσαρµοσµένος µέσος όρος να πολλαπλασιάζετε µε 
συντελεστή 100% και όχι 85% όπως προβλέπει. Στον απόλυτο δηλαδή µέσον όρο. 
Μας γυρίζει λοιπόν 50 χρόνια πίσω στο αλήστου µνήµης εύλογο όριο µε τα ... πουλµανάκια των εκδροµέων 
εργολάβων !!! 
Αναρωτιέµαι όµως, αφού διαπιστώνουν ότι ο αλγόριθµος της επιτροπής του υπουργείου είναι όντως απολύτως 
αναποτελεσµατικός, γιατί δεν υιοθέτησαν τον αλγόριθµο της πρότασής µας που και λειτουργικός είναι και µε τούς 
συντελεστές που προβλέπει διακρίνει τις εκάστοτε µεγάλες εκπτώσεις και δεν χειραγωγείται εύκολα. 
Την στιγµή µάλιστα που ούτε δική τους πρόταση είχαν ούτε άλλη διαθέσιµη. 
Η µόνη απάντηση που µπορώ να δώσω είναι ότι αυτή την άποψη τρέφουν για τα µέλη τους : απλά τα αγνοούν. 
 
3)Η άλλη µεγαλειώδης πρόταση του ∆Σ είναι η επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων και άλλων ποινών για τις ΑΧΠ που θα 
αξιολογηθούν θετικά !!! 
Αφού θα εγκριθεί η αιτιολόγησή τους τότε προς τί οι ποινές; 
∆ηλαδή να υποθέσω ότι για όσους συναδέλφους οι προσφορές θα αξιολογηθούν αρνητικά τι θα προβλέπεται; 
Έκπτωση, φυλάκιση τί; 
Και αν αυτό δεν είναι αστειότητα τότε πιο είναι; 
 
4)Προτείνει "καθορισµό ενός αντικειµενικού και προκαθορισµένου συστήµατος ελέγχου των αιτιολογήσεων και 
 υποχρεωτικού τύπου αιτιολόγησης, µε προκαθορισµένους συντελεστές 
(ή εύρος αυτών) των παραµέτρων διαµόρφωσης του κόστους ενός έργου (αποδόσεις 
µηχανηµάτων, ανθρωπίνου δυναµικού, µεταφορικών µέσων κ.λ.π.)"  
Ωραία όλα αυτά αλλά πολύ γενικόλογα και αν δεν απατώµαι το υπουργείο επείγεται να εκδώσει την εγκύκλιο και δεν 
θα περιµένει τις "παραµέτρους" του ∆Σ. 
Είχε στη διάθεσή του το ∆Σ κοντά έναν χρόνο να τους βρει και το µόνο πού κατάφερε από τότε ήταν να συστήσει 
οµάδα εργασίας µε τις ίδιες πάνω κάτω προτάσεις που κάνει και σήµερα. 
Άλλωστε τόσες συγκεκριµένες προτάσεις περιλαµβάνονται στην από 17/1/2017 επιστολή µου για την αιτιολόγηση -
αξιολόγηση των ΑΧΠ καµία δεν σας έκανε  κ.κ του ∆Σ; Αφού εσείς τελικά δεν είχατε... 
 



5)Υπάρχουν φυσικά και προτάσεις στην επιστολή του ∆Σ που είναι σωστές και µε βρίσκουν σύµφωνο. Όπως η 
δηµιουργία µητρώου ειδικών αξιολογητών και ο προσδιορισµός µε κλήρωση, η ανάρτηση των αξιολογήσεων σε 
ελεύθερα προσβάσιµο ιστότοπο κ.λ.π. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
όλα τα παραπάνω δεν εµπεριέχουν καµία δόση προσωπικής πικρίας αν και θα µπορούσαν. 
Εµπεριέχουν όµως µεγάλη δόση ανησυχίας για τα µελλούµενα. 
Ποιός εξουσιοδότησε το ∆Σ να αποφασίζει εν λευκώ για τόσο σοβαρά επαγγελµατικά θέµατα που θα κρίνουν για 
πολλά χρόνια την τύχη των επιχειρήσεών µας; 
Είναι δυνατόν η παράλογη εµµονή κάποιων(ου) µελών (ους) του ∆Σ να καταλήγει σε επιζήµιες για τον κλάδο 
προτάσεις; 
Ολόκληρο νοµοσχέδιο ψηφίστηκε και δεν µπόρεσε το ∆Σ να κάνει ούτε µία έκτακτη Γενική Συνέλευση για να πάρουν 
θέση τα µέλη; 
Σε κάθε περίπτωση µού πέφτει βαρύ κι ασήκωτο να πληρώνω συνδροµή σ'ένα σύνδεσµο πού όχι µόνο δεν µε 
υπολογίζει, όχι µόνο δεν προασπίζει όπως θα έπρεπε  τα συµφέροντά µου αλλά προβαίνει και σε ενέργειες - χωρίς 
εξουσιοδότηση - πού µε θίγουν επαγγελµατικά όπως η πρόταση για εφαρµογή µαθ.τύπου χωρίς αιτιολόγηση στα κάτω 
του ορίου έργα, ενώ για τα πάνω θα είναι υποχρεωτική. 
Κατόπιν όλων αυτών η παραµονή µου σ'ενα τέτοιο σύνδεσµο τίθεται σε αµφισβήτηση. 
Ειδικά µάλιστα αν για την συµµετοχή στους διαγωνισµούς δεν απαιτούνται αποδεικτικά εκπλήρωσης οικονοµικών 
υποχρεώσεων σε εργοληπτικές οργανώσεις. 
 
 
 
   
 
                                                                                                       Πάτρα 02/02/2017        
                                                                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισµούς          
                                                                                                
                                                                                               Στάθης Παρασκευόπουλος   
 


