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       Π Ρ Ο Σ 
       - Υπουργό Εσωτερικών  
       κ. Πάνο Σκουρλέτη  
       - Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης  
       κ. ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου  
       - Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών  
       κ. Χρήστο Σπίρτζη  
       - Αν. Υπουργό Οικονοµίας & Ανάπτυξης, 
       κ. Αλέξη Χαρίτση 
       
      KOIN.: Επ.Αντ.  
       Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  
       Α.Ε.Π.Π.  
         

        

ΘΕΜΑ: ∆ηµοπρατήσεις λειτουργίας Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων 
(ΧΥΤΑ)  
 

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,  

 

Από την ενασχόληση του ΣΑΤΕ µε τους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων και τα 
αποτελέσµατα αυτών προκύπτουν ορισµένα αξιοπρόσεκτα συµπεράσµατα σχετικά µε τις  
δηµοπρασίες για την κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ.  

 

(α) Οι τυπικές εργασίες που περιλαµβάνονται σε ένα έργο λειτουργίας ΧΥΤΑ εντάσσονται 
ξεκάθαρα στο πεδίο κατασκευής τεχνικού έργου αφού σε αυτές περιλαµβάνονται 
χωµατουργικές εργασίες διάστρωσης και συµπίεσης στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών), 
µεταφορές, διάστρωσης  και συµπίεσης γαιωδών υλικών, ενδιάµεση τοποθέτηση 
σωληνώσεων στραγγιστηρίων και µεµβρανών στεγανότητας και τέλος επεξεργασίας των 
στραγγιδίων (υγρών αποβλήτων) από υφιστάµενη µικρή µονάδα βιολογικού καθαρισµού. 

Παρά το γεγονός αυτό όµως, µέχρι και σήµερα τα εν θέµατι έργα δεν δηµοπρατούνται ως 
έργα αλλά ως υπηρεσίες / προµήθειες.  

 

(β) Αυτή η επιλογή των Αναθετουσών Αρχών µε την ανοχή και των υπολοίπων 
εµπλεκόµενων στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, γίνεται προκειµένου να 
καθίσταται εφικτή η εισαγωγή περιοριστικών, εν πολλοίς φωτογραφικών, όρων συµµετοχής 
στις διακηρύξεις των έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ αφού στα δηµόσια έργα από τον Οκτώβριο 
του 2004 και µετά υπήρχε σαφέστατη και υποχρεωτικώς εφαρµοζόµενη προτυποποίηση  
των όρων διακηρύξεων, χωρίς την δυνατότητα αυθαίρετης και µη επαρκώς αιτιολογηµένης 
απόκλισης.  
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∆ηλαδή, οι Αναθέτουσες Αρχές δηµοπρατούσαν ως Υπηρεσία / Προµήθεια τα εν λόγω έργα 
(ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους παραπέµπουν σε κατασκευή ενός καθαρά 
τεχνικού έργου) προκειµένου να έχουν την δυνατότητα να παρακάµψουν την πρότυπη 
διακήρυξη που υποχρεωτικώς ίσχυε κατά την δηµοπράτηση των έργων (ιδιαιτέρως  
προκειµένου να αποφεύγουν τις εγκρίσεις που απαιτούνται από το Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων του Υπουργείου Υποδοµών)  

 

(γ) Σε αυτήν την επιλογή των Αναθετουσών Αρχών βοηθούσε το γεγονός ότι στην εθνική 
νοµοθεσία δεν υπήρχε ξεκάθαρη αποσαφήνιση και ορισµός του όρου  
"δηµόσιο τεχνικό έργο" άρα η δηµοπράτηση των έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ ως προµήθεια / 
υπηρεσία εµφάνιζε σαφή "πλεονεκτήµατα" για φωτογραφικές διατάξεις, κάτι που στην 
περίπτωση των διακηρύξεων δηµοσίων έργων απαγορεύονταν.  

 

(δ) Το αποτέλεσµα, όπως προκύπτει από την Βάση ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Σεπ15-Σεπ16 είναι ότι ενώ στην περίπτωση των 
δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν κατά µέσο όρο 
τις 20 (και σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόµη και τις 30) οι προσφορές που 
κατατίθενται στους διαγωνισµούς έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ, οι οποίοι δηµοπρατούνται ως 
υπηρεσίες/προµήθειες, λόγω των περιοριστικών / φωτογραφικών όρων,  δεν ξεπερνούν 
κατά µέσο όρο τις 4,1 ανά διαγωνισµό.  

Ταυτόχρονα, το µέσο ποσοστό έκπτωσης των µειοδοτών, ενώ στους διαγωνισµούς 
δηµοσίων έργων της ίδιας περιόδου ανερχόταν σε 61% στην περίπτωση των έργων 
λειτουργίας των ΧΥΤΑ δεν ξεπερνά το 10%.  

Αντίστοιχα ακόµη και µετά τον νέο νόµο Ν.4412/2016 και παρά τις σαφείς προβλέψεις του 
από τα αποτελέσµατα της Βάσης ∆εδοµένων Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών του ΣΑΤΕ για 
την περίοδο Οκτ16-Οκτ17, περίοδος ισχύος του Ν.4412/16, προκύπτει ότι ενώ στην 
περίπτωση των δηµοπρατήσεων δηµοσίων έργων οι κατατεθειµένες προσφορές ξεπερνούν 
και πάλι κατά µέσο όρο τις 20 (και σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόµη και τις 30) 
οι προσφορές που κατατίθενται στους διαγωνισµούς λειτουργίας ΧΥΤΑ και οι οποίοι 
δηµοπρατούνται ως υπηρεσίες/προµήθειες, δεν ξεπερνούν κατά µέσο όρο τις 2,7 ανά 
διαγωνισµό.  

Και πάλι, ενώ το µέσο ποσοστό έκπτωσης των µειοδοτών, ενώ στους διαγωνισµούς 
δηµοσίων έργων της ίδιας περιόδου ανέρχεται σε 59% στην περίπτωση των έργων 
λειτουργίας ΧΥΤΑ δεν ξεπερνά το 9,4%.  

 

(ε) Θα µπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων 
λειτουργίας ΧΥΤΑ δεν επιτρέπουν την µαζική συµµετοχή διαγωνιζοµένων, ωστόσο κάτι 
τέτοιο δεν ευσταθεί σε καµία περίπτωση αφού:  

1) Μέγιστη συµµετοχή στη λειτουργία των ΧΥΤΑ έχει η κατασκευή χωµατουργικών 
εργασιών (διάστρωση – συµπίεση στερεών αποβλήτων και διάστρωση – συµπίεση γαιωδών 
υλικών) που αποτελεί συνήθη και όµοια εργασία κυρίως στα έργα οδοποιίας, φραγµάτων, 
λιµνοδεξαµενών κλπ.. 

Συνεπώς η εµπειρία για τα έργα αυτά πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να µη 
περιοριζόµαστε σε εµπειρία χωµατουργικών εργασιών που γίνονται µόνο ΧΥΤΑ. 
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2) Η επεξεργασία των στραγγιδίων στη µικρή µονάδα βιολογικού καθαρισµού των ΧΥΤΑ 
(τάξης ενός ξενοδοχείου) είναι µικρογραφία λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού κάποιας 
πόλεως σε υγρά απόβλητα, που η εµπειρία αυτή αγνοείται στις δηµοπρατήσεις των ΧΥΤΑ 
κατά προκλητικό τρόπο. Χηµικός µηχανικός δηλαδή 10ετούς εµπειρίας σε βιολογικούς 
καθαρισµούς πόλεων, δεν θεωρείται ότι κατέχει εµπειρία για την επεξεργασία ελάχιστων 
κυβικών στραγγιδίων των αποβλήτων ΧΥΤΑ!!! 

Συνεπώς εξάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι η εµµονή ορισµένων αναθετουσών αρχών η 
παραπάνω εµπειρία να είναι µόνο σε ΧΥΤΑ αποτελεί φωτογραφική σκόπιµη διάταξη. 

 

(στ) Ο Σύνδεσµος, θεώρησε ότι οι προβλέψεις του άρθρου των παραγράφων 6,7 και 8 του  
Ν.4412/2016, στις οποίες παρατίθενται εξαντλητικά οι έννοιες του "έργου" και της 
"υπηρεσίας" θα είχε ως αποτέλεσµα το τέλος της δυνατότητας των Αναθετουσών Αρχών να  
ξεφύγουν των προβλέψεων της προαναφερόµενης νέας νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα.  

∆υστυχώς, όµως, η πραγµατικότητα ήρθε όχι µόνο για να διαψεύσει τις προσδοκίες του 
Συνδέσµου αλλά και να γιγαντώσει την αυθαιρεσία και παραβατικότητα των Αναθετουσών 
Αρχών, οι οποίες πλέον προχωρούν στην δηµοπράτηση έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ ως 
υπηρεσίες, προδιαγράφοντας όρους και απαιτήσεις που εν τοις πράγµασι µπορούν να 
κατέχουν ΜΟΝΟ οι ήδη ελάχιστοι (µετρούµενοι στα δάκτυλα της µιας χειρός) ανάδοχοι των 
µέχρι σήµερα έργων ΧΥΤΑ, στενεύοντας ακόµη περισσότερο τον κύκλο των εν δυνάµει 
συµµετεχόντων στα εν λόγω έργα!  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν:   

1) η επικείµενη δηµοπράτηση (27/11/2017) του έργου "Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών & 
Προµήθεια Compact Μονάδας Φυσικοχηµικής Επεξεργασίας και Υλικών Επέκτασης  - 
Συµπλήρωσης της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων", προϋπολογισµού 19 εκ.€  µε 
προοπτική να προσεγγίσει τα 24 εκ. € περίπου, και  

2) η επικείµενη δηµοπράτηση (11/12/2017) του έργου "Υπηρεσίες Υποστήριξης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας", προϋπολογισµού 5,208 εκ. €  

όπου εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κάποιος προστρέχοντας στις διακηρύξεις των έργων 
τους προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον ανταγωνισµό, σχεδόν 
φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο.  

 

(ζ) Ο ΣΑΤΕ θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό την στιγµή που ο εργοληπτικός 
κόσµος µαστίζεται από τα λίγα έργα που δηµοπρατούνται και που σε αυτά τα 
λιγοστά έργα λόγω υπέρµετρου ανταγωνισµού οι εκπτώσεις που πλέον δίνονται 
είναι πάντα ασυνήθιστα χαµηλές (ξεπερνούν το 65%) ενδεικτικό της αγωνίας των 
εργοληπτών για ανάληψη έργου, να υπάρχουν µε την ανοχή της Πολιτείας, τέτοιοι 
περιοριστικού τύπου τρόποι δηµοπράτησης, που οδηγούν σε µηδενικό 
ανταγωνισµό µεταξύ των λιγοστών φορέων που δύνανται να συµµετέχουν και σε 
εκπτώσεις που δεν ξεπερνούν το 10% !  

Παράλληλα, ο ΣΑΤΕ σας εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του, διότι η διασπάθιση του 
δηµοσίου χρήµατος προβλέπεται να γιγαντωθεί εάν δεν ληφθούν σήµερα µέτρα 
αναχαίτισής της, αφού σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της επόµενης πενταετίας  (ΕΣΠΑ 
2014-2020) τα ΧΥΤΑ και οι συναφείς δράσεις εκτιµάται ότι θα απορροφήσουν 
τουλάχιστον 1 δισ. € από τα συνολικά 5 δισ. € που αποµένουν ακόµη.  
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(η) Ο ΣΑΤΕ ζητά : 

 την αναβολή / ακύρωση όλων των διαγωνισµών λειτουργίας ΧΥΤΑ και την 
επανεξέταση όλων των όρων των προκηρύξεων τουλάχιστον όσων διακηρύχθηκαν  
µετά την ψήφιση του Ν.4412/16 

 την δηµιουργία ειδικού τεύχους πρότυπης διακήρυξης για έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ 
στην οποία θα γίνεται αποδεκτή η επίκληση ειδικής εµπειρίας (εφόσον κριθεί ότι 
απαιτείται) και η εµπειρία από τεχνικά έργα όπως χωµατουργικά έργα στην 
οδοποιία, στα φράγµατα και στις λιµνοδεξαµενές, σε έργα βιολογικών καθαρισµών 
κ.ο.κ, τα οποία τεχνικώς είναι κατά πολύ δυσκολότερα των ΧΥΤΑ, ώστε να αυξηθεί 
ο ανταγωνισµός και στις εν λόγω δηµοπρασίες.  

 

 

Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


