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ΣΑΤΕ: δέκα αιτήματα για τη διάσωση έργων και
εργοληπτών
Δέκα αιτήματα προβάλλει ο Σύνδεσμος
Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών ( ΣΑΤΕ )
προς το υπουργείο Μεταφορών και
Υποδομών για την επίλυση σωρείας των
προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ
τα τελευταία δύο χρόνια στο σύστημα
παραγωγής δημοσίων έργων. -«Σε
χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο
κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μέτρα «με
στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων», που
ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις
στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων» σημειώνει ο ΣΑΤΕ σε
ανακοίνωση του και ζητά: 1.Την πληρωμή όλων των απλήρωτων
πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας, διαρκώς
αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). 2.Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών έργων στη χώρα. 3.Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. 4.Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς
αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του
αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και
έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
5.Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. 6.Την απλή και ρεαλιστική
διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις
δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις
που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει
και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. 7.Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε
όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την
1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 8.Την μη
επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους
υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση
στην εκτέλεση του έργου. 9.Την προετοιμασία του Υπουργείου για την
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απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της
προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . 10.Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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ΣΑΤΕ: Οι ανησυχίες και οι προτάσεις του
συνδέσμου σε ότι έχει να κάνει με τα δημόσια έργα
Τις ανησυχίες του σχετικά με το σύστημα
παραγωγής δημοσίων έργων εξέφρασε
μέσα από ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών , με τον
Σύνδεσμο να καταθέτει προτάσεις σχετικά με
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο εργοληπτικός κλάδος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Σε χαριστική βολή
για τον εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να
μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη
θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που
ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις
στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων. Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας
την σωρεία των προβλημάτων που έχουν ενταχθεί κατά πολύ τα τελευταία
δύο χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: Την πληρωμή
όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών
μας, διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της
Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η
λειτουργία της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες
χρονίζον πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και
αναθεώρησης των τιμών μονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών
έργων στη χώρα. Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον
αφορά τη λειτουργία των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148)
(ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε
ότι για την λειτουργία της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται
να προβεί στην συνεχώς αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται
η έγκαιρη αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και
φυσικά η επαρκής και έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει
αποδυναμωθεί πολύ. Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία
έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Την απλή και
ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α)
τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις
προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη
καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. Την δυνατότητα καταβολής
πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά
μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους
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πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί
παράταση στην εκτέλεση του έργου. Την προετοιμασία του Υπουργείου για
την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και
της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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Χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο-Tι
καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών
Εταιρειών
Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό
κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα
μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των
εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων»
που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή
και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη
νομοθετημένων ρυθμίσεων», σύμφωνα με
καταγγελία του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Τεχνικών Εταιρειών . Ο ΣΑΤΕ , ζητά: 1) Την πληρωμή όλων των
απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). 2) Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών έργων στη χώρα. 3)
Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία
των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς
και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει
ήδη ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία
της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην
συνεχώς αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη
αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η
επαρκής και έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει
αποδυναμωθεί πολύ. 4) Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία
έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. 5) Την απλή
και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με:
α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις
προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη
καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. 6) Την δυνατότητα
καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική
προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. 7) Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση
που για λόγους πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας
απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου. 8) Την προετοιμασία του
Υπουργείου για την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από
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την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής . 9) Την καθιέρωση διαφανών
διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα
έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α
του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με
υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
Προγράμματα κατάρτισης για τον ιδιωτικό τομέα Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Τεχνικών Εταιριών ως δικαιούχος του Έργου/Πράξης «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από
τον ΣΑΤΕ » που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους,
θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση και
προσκαλεί τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής, στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω
εκπαιδευτικά προγράμματα: 1. Υπεύθυνος συντήρησης – διαχείρισης κτιρίων
και εγκαταστάσεων (facility manager) 2. Στέλεχος εφαρμογής μεθοδολογιών
διατήρησης, συντήρησης, ανάδειξης, αξιοποίησης υποδομών πολιτιστικής
κληρονομιάς (ΠΚ) Η κατανομή ωφελουμένων ανά περιφέρεια Αναλυτικά η
περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων
αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ 7,28% 91 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30,40 % 380 ΗΠΕΙΡΟΥ 6,96
% 87 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7,84 % 98 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7,84 % 98 ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,76 % 22 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1,76 % 22 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
7,28% 91 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,76 % 22 ΚΡΗΤΗΣ 5,20 % 65 ΑΤΤΙΚΗ
15,36% 192 ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ 2,72% 34 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ 3,84% 48 Ασυνήθιστο
«ατμοσφαιρικό μποτιλιάρισμα» Για ασυνήθιστο για την εποχή «Ατμοσφαιρικό
Μποτιλιάρισμα» ή αλλιώς «κόλλημα» του καιρού κάνει λόγο ο μετεωρολόγος,
Σάκης Αρναούτογλου. Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος μιλά ακόμα για
«θόλο ζέστης». Ειδικότερα, ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτηση που
κοινοποίησε στο Facebook για τον καιρό σημειώνει για: «Ασυνήθιστο για την
εποχή Ατμοσφαιρικό Μποτιλιάρισμα ή αλλιώς «κόλλημα» του καιρού (ένα
Aέρινο τείχος – ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΑΣ – πάνω από την κεντρική και νότια Ευρώπη
-βλ. χάρτη) με εκτεταμένο σχηματισμό “Θόλου Ζέστης” σε αρκετές περιοχές
της, έχει παγιδέψει πολύ θερμές βορειοαφρικανικές αέριες μάζες
(κιτρινοπορτοκαλί αποχρώσεις) – ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε πολύ
υψηλά για την περίοδο επίπεδα- διατηρώντας τες εγκλωβισμένες πάνω από
την ευρύτερη γεωγραφική μας ζώνη, ενώ παράλληλα κρατά πολύ μακριά τις
αξιόλογες – απαραίτητες πλέον βροχές από την περιοχή μας! Θα διατηρηθεί
και πόσο αυτή η κατάσταση;», καταλήγει, διερωτώμενος, ο παρουσιαστής
μετεωρολόγος της ΕΡΤ.
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«Καμπανάκι» για τα δημόσια έργα από τους εργολάβους
Χθες, 6:15 μ.μ.
Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μέτρα «με
στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν
αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς
καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων,
σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ).
Ο ΣΑΤΕ, διαπιστώνοντας την σωρεία των προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα
τελευταία δύο χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά:
1) Την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες
μελών μας, διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων).
2) Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από
πολλές δεκαετίες χρονίζον πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και
αναθεώρησης των τιμών μονάδος των εργασιών των κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα.
3) Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν.
4413/2016 (Α ́ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια.
Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται
να προβεί στην συνεχώς αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη
αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και έγκαιρη
στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
4) Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών
Έργων και Μελετών.
5) Την απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α)
τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ
και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως
συζητηθεί.
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6) Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική
οικονομική προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής
σύμβασης.
7) Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους
υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση του
έργου.
8) Την προετοιμασία του Υπουργείου για την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ
ψηφιοποίηση της κατασκευής.
9) Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο
ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και
32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και
καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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Δημόσια έργα και συμβάσεις: Συνεχόμενες
απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικοί όροι στις
διακηρύξεις - Τι καταγγέλλουν οι εργολήπτες - ethessalia.gr
Εξόφθαλμα φωτογραφικούς όρους στις
δημοπρατήσεις έργων, κατάχρηση της
διαδικασίας του κατεπείγοντος στην
ανάθεσή τους, με αποτέλεσμα την σχεδόν
αποκλειστική εφαρμογή απευθείας
αναθέσεων, και την ουσιαστική οικονομική
καταδίκη μικρών και μεσαίων
κατασκευαστικών εταιρειών, καταγγέλλει
ξανά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών
Εταιριών ( ΣΑΤΕ ). Σε επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή τονίζει τον κίνδυνο τα μέτρα «με στόχο τη
θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που
ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο να αποτελέσουν τη
«χαριστική βολή» για τον εργοληπτικό κλάδο, ενώ υπογραμμίζουν τις
συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη
νομοθετημένων ρυθμίσεων. Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά πως
«συνεχίζεται η δημοπράτηση έργων με εξόφθαλμα φωτογραφικούς και
παράνομους όρους που καταστρατηγούν τον ελεύθερο και υγιή
ανταγωνισμό», προσθέτοντας πως οι συνεχείς καταγγελίες του Συνδέσμου
έχουν μείνει όλες «αναπάντητες είτε από τις αναθέτουσες αρχές που
παρανομούν είτε και από τις ελεγκτικές/υπερκείμενες αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται». Σημειώνουν μάλιστα πως εναπόκειται αποκλειστικά στην
προσωπική ευθιξία ορισμένων – λίγων – δημάρχων, περιφερειαρχών ή
άλλων προισταμένων αναθετουσών αρχών η αποτροπή κάποιων καταφανώς
παράνομων συμπεριλήψεων φωτογραφικών όρων στις διακηρύξεις. Ένα
άλλο μείζον ζήτημα που θίγει ο ΣΑΤΕ είναι «η υπερβολική κατάχρηση της
διαδικασίας επίκλησης του «κατεπείγοντος» στην ανάθεση των έργων, η
οποία οδηγεί πρακτικά στην εφαρμογή ενός συστήματος απευθείας
αναθέσεων». Οι εργολήπτες υπενθυμίζουν ότι η μόνη ανεξάρτητη αρχή, η
ΕΑΑΔΗΣΥ, έχει κατ΄επανάληψη επισημάνει την καταστρατήγηση της
δυνατότητας σύναψης συμβάσεων με κλειστές διαδικασίες από τις
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες και εργαλειοποιούν στην ουσία τις προβλέψεις
τόσο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκαν την περίοδο
της πανδημίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όσο και τις
νομοθετικές προβλέψεις περί παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία. Σε
αυτό εύλογα θα υποστηρίξει κάποιος ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση που
κεντρικά εχει δοθεί από το νομοθετικό σώμα και την κυβέρνηση – τονίζει ο
ΣΑΤΕ – αφού όπως αναφέρει η ΕΑΑΔΗΣΥ σε έκθεσή της «από τους 44
συνολικά νόμους που υιοθετήθηκαν το 2020, οι 33 προβλέπουν παρεκκλίσεις
από την κείμενη νομοθεσία». Έργα χωρίς στόχευση μόνο για την
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απορρόφηση «Προκειμένου η χωρα να μην απωλέσει τις υψηλές
χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης επιλέχθηκαν να προωθηθούν
ταχέως μεγάλου προυπολογισμού έργα χωρίς να εντάσσονται σε κάποια
ευρύτερη στόχευση για το μέλλον της χώρας», σημειώνει μεταξύ άλλων στην
επιστολή του ο Σύνδεσμος. Καταγγέλλει επίσης ότι για μία ακόμα φορά
διαπιστώνεται ότι η κεντρική κυβερνητική επιλογή είναι η απορρόφηση και όχι
η αξιοποίηση με δευτερογενές αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της
μικρής και μεσαίας κατασκευαστικής επιχειρηματικότητας, «συνθήκη
ιδιαιτέρως ανησυχητική αναφορικά με τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του
κλάδου αλλά και την υποβάθμιση και μη χρηματοδότηση πολλών
περιφερειακών υποδομών της χώρας». Ο ΣΑΤΕ υπογραμμίζει ότι για τα
δημόσια έργα και υποδομές δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία στον τομέα
απλοποίησης της νομοθεσίας, κανένας εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης
νομοθεσίας – η οποία, όπως αναφέρεται, εξακολουθεί να βασίζεται σε
αντιλήψεις του περασμενου αιώνα. Οι συντάκτες της επιστολής προσθέτουν
επίσης ότι «η πλειοψηφία των νομοθετικών πρωτοβουλιών της τελευταίας
3ετίας δε συνετέλεσε στη βελτίωση του ν. 4412/2016. «Αντιθέτως συνέβαλε
τα μέγιστα στην πλήρη σύγχυση και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες
ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, ενώ σχεδόν πλήρης ήταν η αδιαφορία
για τις προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων του χώρου για τα
δημόσια έργα». Τα αιτήματα του κλάδου Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την
σωρεία των προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο
χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: Την πληρωμή όλων
των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών του,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών έργων στη χώρα. Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α ? 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και
την ταχεία έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η
Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Την
απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών
σύμφωνα με: α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις
έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. Τη δυνατότητα
καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική
προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που
για λόγους πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας
απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου. Την προετοιμασία του
Υπουργείου για την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από
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την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής . Την καθιέρωση διαφανών
διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα
έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α
του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με
υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
Πηγή:ethnos
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Σωρεία προβλημάτων διαπιστώνονται στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων τα τελευταία
δύο χρόνια
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΕ - Τι
ζητάει από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Τεχνικών Εταιρειών εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία κάνει αναφορά σε σωρεία
προβλημάτων στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων έργων τα τελευταία δύο έτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο
κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των
εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές
Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με
συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη
νομοθετημένων ρυθμίσεων. Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την σωρεία των
προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: Την πληρωμή όλων των
απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα. Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς
αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του
αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και
έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Την απλή και ρεαλιστική
διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις
δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις
που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει
και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε
όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την
1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Την μη
επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση
στην εκτέλεση του έργου. Την προετοιμασία του Υπουργείου για την
απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της
προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΑΤΕ: Σωρεία προβλημάτων στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων
Από Συντακτική Ομάδα Construction
Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα
μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων»
που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις
στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων, όπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).
Ο ΣΑΤΕ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, διαπιστώνει σωρεία προβλημάτων που
έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων
έργων, και ζητά:
1. Την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με
καταγγελίες μελών μας, διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ
αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).
2. Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει μια και
καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης,
κοστολόγησης και αναθεώρησης των τιμών μονάδος των εργασιών των
κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα.
3. Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία
των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και
έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α ́ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς
αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του
αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και
έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
4. Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
5. Την απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών
σύμφωνα με: α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις
έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί.
6. Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει
δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
7. Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους
πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί
παράταση στην εκτέλεση του έργου.
8. Την προετοιμασία του Υπουργείου για την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό
της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης και
χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής.
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9. Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση
στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες
των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για
απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως
αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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Δημόσια έργα και συμβάσεις: Συνεχόμενες
απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικοί όροι στις
διακηρύξεις - Τι καταγγέλλουν οι εργολήπτες
Εξόφθαλμα φωτογραφικούς όρους στις
δημοπρατήσεις έργων, κατάχρηση της
διαδικασίας του κατεπείγοντος στην
ανάθεσή τους, με αποτέλεσμα την σχεδόν
αποκλειστική εφαρμογή απευθείας
αναθέσεων, και την ουσιαστική οικονομική
καταδίκη μικρών και μεσαίων
κατασκευαστικών εταιρειών, καταγγέλλει
ξανά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών
Εταιριών ( ΣΑΤΕ ). Σε επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή τονίζει τον κίνδυνο τα μέτρα «με στόχο τη
θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που
ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο να αποτελέσουν τη
«χαριστική βολή» για τον εργοληπτικό κλάδο, ενώ υπογραμμίζουν τις
συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη
νομοθετημένων ρυθμίσεων. Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά πως
«συνεχίζεται η δημοπράτηση έργων με εξόφθαλμα φωτογραφικούς και
παράνομους όρους που καταστρατηγούν τον ελεύθερο και υγιή
ανταγωνισμό», προσθέτοντας πως οι συνεχείς καταγγελίες του Συνδέσμου
έχουν μείνει όλες «αναπάντητες είτε από τις αναθέτουσες αρχές που
παρανομούν είτε και από τις ελεγκτικές/υπερκείμενες αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται». Σημειώνουν μάλιστα πως εναπόκειται αποκλειστικά στην
προσωπική ευθιξία ορισμένων – λίγων – δημάρχων, περιφερειαρχών ή
άλλων προισταμένων αναθετουσών αρχών η αποτροπή κάποιων καταφανώς
παράνομων συμπεριλήψεων φωτογραφικών όρων στις διακηρύξεις. Ένα
άλλο μείζον ζήτημα που θίγει ο ΣΑΤΕ είναι «η υπερβολική κατάχρηση της
διαδικασίας επίκλησης του «κατεπείγοντος» στην ανάθεση των έργων, η
οποία οδηγεί πρακτικά στην εφαρμογή ενός συστήματος απευθείας
αναθέσεων». Οι εργολήπτες υπενθυμίζουν ότι η μόνη ανεξάρτητη αρχή, η
ΕΑΑΔΗΣΥ, έχει κατ΄επανάληψη επισημάνει την καταστρατήγηση της
δυνατότητας σύναψης συμβάσεων με κλειστές διαδικασίες από τις
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες και εργαλειοποιούν στην ουσία τις προβλέψεις
τόσο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκαν την περίοδο
της πανδημίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όσο και τις
νομοθετικές προβλέψεις περί παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία. Σε
αυτό εύλογα θα υποστηρίξει κάποιος ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση που
κεντρικά εχει δοθεί από το νομοθετικό σώμα και την κυβέρνηση – τονίζει ο
ΣΑΤΕ - αφού όπως αναφέρει η ΕΑΑΔΗΣΥ σε έκθεσή της «από τους 44
συνολικά νόμους που υιοθετήθηκαν το 2020, οι 33 προβλέπουν παρεκκλίσεις
από την κείμενη νομοθεσία». Έργα χωρίς στόχευση μόνο για την
απορρόφηση «Προκειμένου η χωρα να μην απωλέσει τις υψηλές
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χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης επιλέχθηκαν να προωθηθούν
ταχέως μεγάλου προυπολογισμού έργα χωρίς να εντάσσονται σε κάποια
ευρύτερη στόχευση για το μέλλον της χώρας», σημειώνει μεταξύ άλλων στην
επιστολή του ο Σύνδεσμος. Καταγγέλλει επίσης ότι για μία ακόμα φορά
διαπιστώνεται ότι η κεντρική κυβερνητική επιλογή είναι η απορρόφηση και όχι
η αξιοποίηση με δευτερογενές αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της
μικρής και μεσαίας κατασκευαστικής επιχειρηματικότητας, «συνθήκη
ιδιαιτέρως ανησυχητική αναφορικά με τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του
κλάδου αλλά και την υποβάθμιση και μη χρηματοδότηση πολλών
περιφερειακών υποδομών της χώρας». Ο ΣΑΤΕ υπογραμμίζει ότι για τα
δημόσια έργα και υποδομές δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία στον τομέα
απλοποίησης της νομοθεσίας, κανένας εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης
νομοθεσίας – η οποία, όπως αναφέρεται, εξακολουθεί να βασίζεται σε
αντιλήψεις του περασμενου αιώνα. Οι συντάκτες της επιστολής προσθέτουν
επίσης ότι «η πλειοψηφία των νομοθετικών πρωτοβουλιών της τελευταίας
3ετίας δε συνετέλεσε στη βελτίωση του ν. 4412/2016. «Αντιθέτως συνέβαλε
τα μέγιστα στην πλήρη σύγχυση και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες
ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, ενώ σχεδόν πλήρης ήταν η αδιαφορία
για τις προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων του χώρου για τα
δημόσια έργα». Τα αιτήματα του κλάδου Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την
σωρεία των προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο
χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: Την πληρωμή όλων
των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών του,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών έργων στη χώρα. Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α ? 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και
την ταχεία έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η
Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Την
απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών
σύμφωνα με: α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις
έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. Τη δυνατότητα
καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική
προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που
για λόγους πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας
απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου. Την προετοιμασία του
Υπουργείου για την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από
την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής . Την καθιέρωση διαφανών
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διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα
έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α
του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με
υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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Δημόσια έργα με απευθείας αναθέσεις και
φωτογραφικούς όρους
Τι καταγγέλλουν οι εργολήπτες
Εξόφθαλμα φωτογραφικούς όρους στις
δημοπρατήσεις έργων, κατάχρηση της
διαδικασίας του κατεπείγοντος στην
ανάθεσή τους, με αποτέλεσμα την σχεδόν
αποκλειστική εφαρμογή απευθείας
αναθέσεων, και την ουσιαστική οικονομική
καταδίκη μικρών και μεσαίων κατασκευαστικών εταιρειών, καταγγέλλει ξανά
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών ( ΣΑΤΕ ). Σε επιστολή του
προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή τονίζει τον
κίνδυνο τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και
δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το
Υπουργείο να αποτελέσουν τη «χαριστική βολή» για τον εργοληπτικό κλάδο,
ενώ υπογραμμίζουν τις συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην
εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων. Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει
χαρακτηριστικά πως «συνεχίζεται η δημοπράτηση έργων με εξόφθαλμα
φωτογραφικούς και παράνομους όρους που καταστρατηγούν τον ελεύθερο
και υγιή ανταγωνισμό», προσθέτοντας πως οι συνεχείς καταγγελίες του
Συνδέσμου έχουν μείνει όλες «αναπάντητες είτε από τις αναθέτουσες αρχές
που παρανομούν είτε και από τις ελεγκτικές/υπερκείμενες αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται». Σημειώνουν μάλιστα πως εναπόκειται αποκλειστικά στην
προσωπική ευθιξία ορισμένων – λίγων – δημάρχων, περιφερειαρχών ή
άλλων προισταμένων αναθετουσών αρχών η αποτροπή κάποιων καταφανώς
παράνομων συμπεριλήψεων φωτογραφικών όρων στις διακηρύξεις. Ένα
άλλο μείζον ζήτημα που θίγει ο ΣΑΤΕ είναι «η υπερβολική κατάχρηση της
διαδικασίας επίκλησης του «κατεπείγοντος» στην ανάθεση των έργων, η
οποία οδηγεί πρακτικά στην εφαρμογή ενός συστήματος απευθείας
αναθέσεων». Οι εργολήπτες υπενθυμίζουν ότι η μόνη ανεξάρτητη αρχή, η
ΕΑΑΔΗΣΥ, έχει κατ΄επανάληψη επισημάνει την καταστρατήγηση της
δυνατότητας σύναψης συμβάσεων με κλειστές διαδικασίες από τις
αναθέτουσες αρχές, οι οποίες και εργαλειοποιούν στην ουσία τις προβλέψεις
τόσο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκαν την περίοδο
της πανδημίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όσο και τις
νομοθετικές προβλέψεις περί παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία. Σε
αυτό εύλογα θα υποστηρίξει κάποιος ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση που
κεντρικά εχει δοθεί από το νομοθετικό σώμα και την κυβέρνηση – τονίζει ο
ΣΑΤΕ - αφού όπως αναφέρει η ΕΑΑΔΗΣΥ σε έκθεσή της «από τους 44
συνολικά νόμους που υιοθετήθηκαν το 2020, οι 33 προβλέπουν παρεκκλίσεις
από την κείμενη νομοθεσία». Έργα χωρίς στόχευση μόνο για την
απορρόφηση «Προκειμένου η χώρα να μην απωλέσει τις υψηλές
χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης επιλέχθηκαν να προωθηθούν
ταχέως μεγάλου προϋπολογισμού έργα χωρίς να εντάσσονται σε κάποια

1

 Δημόσια έργα με απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικούς όρους
Πηγή:

parallaximag.gr

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-10-2022 09:33:00

Σύνδεσμος:

https://parallaximag.gr/dimosia-erga-me-apeytheias-anatheseis-kai-fotografikoys-oroys-154632

Θέματα:

ΣΑΤΕ

ευρύτερη στόχευση για το μέλλον της χώρας», σημειώνει μεταξύ άλλων στην
επιστολή του ο Σύνδεσμος. Καταγγέλλει επίσης ότι για μία ακόμα φορά
διαπιστώνεται ότι η κεντρική κυβερνητική επιλογή είναι η απορρόφηση και όχι
η αξιοποίηση με δευτερογενές αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της
μικρής και μεσαίας κατασκευαστικής επιχειρηματικότητας, «συνθήκη
ιδιαιτέρως ανησυχητική αναφορικά με τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του
κλάδου αλλά και την υποβάθμιση και μη χρηματοδότηση πολλών
περιφερειακών υποδομών της χώρας». Ο ΣΑΤΕ υπογραμμίζει ότι για τα
δημόσια έργα και υποδομές δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία στον τομέα
απλοποίησης της νομοθεσίας, κανένας εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης
νομοθεσίας – η οποία, όπως αναφέρεται, εξακολουθεί να βασίζεται σε
αντιλήψεις του περασμένου αιώνα. Οι συντάκτες της επιστολής προσθέτουν
επίσης ότι «η πλειοψηφία των νομοθετικών πρωτοβουλιών της τελευταίας
3ετίας δε συνετέλεσε στη βελτίωση του ν. 4412/2016. «Αντιθέτως συνέβαλε
τα μέγιστα στην πλήρη σύγχυση και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες
ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, ενώ σχεδόν πλήρης ήταν η αδιαφορία
για τις προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων του χώρου για τα
δημόσια έργα». Τα αιτήματα του κλάδου Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την
σωρεία των προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο
χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: Την πληρωμή όλων
των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών του,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κατασκευαστικών έργων στη χώρα. Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α ? 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και
την ταχεία έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η
Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Την
απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών
σύμφωνα με: α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις
έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. Τη δυνατότητα
καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική
προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που
για λόγους πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας
απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου. Την προετοιμασία του
Υπουργείου για την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από
την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής . Την καθιέρωση διαφανών
διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα
έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α
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του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με
υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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«Καμπανάκι» για τα δημόσια έργα από τους
εργολάβους - Καταγγέλλουν απευθείας αναθέσεις
με καταχρηστική επίκληση του κατεπείγοντος
Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό
κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα
μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των
εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων»
που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή
και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη
νομοθετημένων ρυθμίσεων, σημειώνει σε
ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών ( ΣΑΤΕ ). Ο
ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την σωρεία των προβλημάτων που έχουν ενταθεί
κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων
έργων, ζητά: 1) Την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που
σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας, διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα
του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). 2) Την
ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει μια και
καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης,
κοστολόγησης και αναθεώρησης των τιμών μονάδος των εργασιών των
κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα. 3) Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του
Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των Μητρώων συντελεστών
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν.
4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη ψηφισθεί εδώ και τέσσερα
χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της αρμόδιας Δ/νσης του
Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς αναβαλλόμενη κρίση
όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού
(hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και έγκαιρη στελέχωση της
αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ. 4) Την άμεση
ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης
μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών
Έργων και Μελετών. 5) Την απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής
απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες
Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως
συζητηθεί. 6) Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν
επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως
χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 7) Την μη επιστροφή του
νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους υπαιτιότητας
του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση
του έργου. 8) Την προετοιμασία του Υπουργείου για την απλοποίηση και
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εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης
και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής . 9) Την
καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο
ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των
άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας
αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του
κατεπείγοντος).
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«Χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο»
Αντί να διασφαλίσει η κυβέρνηση την
εκτέλεση των τεχνικών έργων που έχουν
δημοπρατηθεί, συνεχίζει να δημοπρατεί νέα,
με «εξόφθαλμα φωτογραφικούς και
παράνομους όρους» και με «υπερβολική
κατάχρηση της διαδικασίας του
κατεπείγοντος», όπως καταγγέλλει ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών
Εταιρειών ( ΣΑΤΕ ). Η επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΑΤΕ έχει κεντρικό
παραλήπτη τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, ενώ
κοινοποιείται και στον υπουργό Ανάπτυξης, Αδωνη Γεωργιάδη, και ξεκινά με
τη διαπίστωση ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Μάιο, για να
θωρακίσουν, υποτίθεται, τα εκτελούμενα έργα, κινδυνεύουν να μετατραπούν
σε «χαριστική βολή» για τον εργοληπτικό κλάδο. Τα μέτρα εκείνα
εξαγγέλθηκαν έπειτα από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των
εργοληπτών, αλλά, όπως καταγγέλλεται στην επιστολή τους, καταγράφονται
«αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ουσιαστικών ενεργειών και υπαναχωρήσεις».
Ο ΣΑΤΕ , που εκπροσωπεί πλήθος εργοληπτικών εταιρειών, διαπιστώνει
μεταξύ άλλων ότι: ● Από τον Μάρτιο του 2021 που νομοθετήθηκε το Ενιαίο
Σύστημα Τιμολόγησης και Τεχνικών Προδιαγραφών Εργων και Μελετών,
πέρασαν 13 μήνες για να εκδοθεί η προβλεπόμενη κοινή υπουργική
απόφαση και ακόμη σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί το Δ.Σ. της εταιρείας. ●
«Συνεχίζεται η δημοπράτηση έργων με εξόφθαλμα φωτογραφικούς και
παράνομους όρους που καταστρατηγούν τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό.
Συνεχείς καταγγελίες του Συνδέσμου μας έχουν μείνει -όλες!- αναπάντητες
είτε από τις Αναθέτουσες Αρχές που παρανομούν είτε και από τις Ελεγκτικές/
Υπερκείμενες Αρχές στις οποίες κοινοποιούνται». ● «Παραμένει η
υπερβολική κατάχρηση της διαδικασίας επίκλησης του «κατεπείγοντος» στην
ανάθεση των Εργων, στην ουσία δηλαδή εφαρμόζεται σύστημα απευθείας
αναθέσεων. Η μόνη Ανεξάρτητη Αρχή, η ΕΑΑ∆ΗΣΥ, έχει κατ’ επανάληψη
επισημάνει την καταστρατήγηση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων με
κλειστές διαδικασίες από τις Αναθέτουσες Αρχές, οι οποίες και
εργαλειοποιούν στην ουσία τις προβλέψεις τόσο των ΠΝΠ που εκδόθηκαν
την περίοδο της πανδημίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όσο και
τις νομοθετικές προβλέψεις περί παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία».
Ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει δοθεί κεντρικά,
θυμίζοντας την επισήμανση της ΕΑΑΔΗΣΥ σε έκθεσή της, ότι «...από τους 44
συνολικά νόμους που υιοθετήθηκαν το 2020 και περιείχαν διατάξεις που
άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, οι 33 προβλέπουν παρεκκλίσεις από
την κείμενη νομοθεσία». Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, καταλήγει ο
ΣΑΤΕ , είναι «η περαιτέρω συρρίκνωση της μικρής και μεσαίας
κατασκευαστικής επιχειρηματικότητας», καθώς η κυβέρνηση, στο όνομα της
απορροφητικότητας, έχει επιλέξει να προωθεί ταχέως «μεγάλου
προϋπολογισμού έργα, χωρίς να εντάσσονται σε κάποια ευρύτερη στόχευση
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για το μέλλον της χώρας, χωρίς να αποτελούν μέρος ενός συνολικού
σχεδιασμού αναγκαίων μικρών και μεγάλων υποδομών στη χώρα, ενώ
μάλλον αυθαίρετος είναι και ο τρόπος προσέγγισης της εκτίμησης του
προϋπολογισμού αυτών των έργων, ως αναμενόμενη συνέπεια της
αδυναμίας των υπηρεσιών να προϋπολογίσουν ορθά, ελλείψει των σχετικών
εργαλείων».
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«Καμπανάκι» για τα δημόσια έργα από τους
εργολάβους
Την σωρεία προβλημάτων που έχουν
ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο
χρόνια στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων έργων υπογραμμίζει ο ΣΑΤΕ
και μιλά για «χαριστική βολή» στον
κλάδο. Τι ζητά. Σε χαριστική βολή για τον
εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να
μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και
δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς
καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων
ρυθμίσεων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Τεχνικών Εταιριών ( ΣΑΤΕ ). Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την σωρεία των
προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: 1) Την πληρωμή όλων των
απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). 2) Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα. 3) Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς
αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του
αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και
έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
4) Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. 5) Την απλή και ρεαλιστική
διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις
δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις
που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει
και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. 6) Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε
όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την
1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 7) Την μη
επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους
υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση
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στην εκτέλεση του έργου. 8) Την προετοιμασία του Υπουργείου για την
απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της
προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . 9) Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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Εργολάβοι: Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
τα δημόσια έργα
Την σωρεία προβλημάτων που έχουν
ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο
χρόνια στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων έργων υπογραμμίζει ο ΣΑΤΕ
και μιλά για «χαριστική βολή» στον
κλάδο. Σε χαριστική βολή για τον
εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να
μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη
θωράκιση των εκτελουμένων και
δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς
καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων
ρυθμίσεων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Τεχνικών Εταιριών ( ΣΑΤΕ ). Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την σωρεία των
προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: 1) Την πληρωμή όλων των
απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). 2) Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα. 3) Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς
αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του
αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και
έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
4) Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. 5) Την απλή και ρεαλιστική
διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις
δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις
που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει
και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. 6) Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε
όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την
1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 7) Την μη
επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους
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υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση
στην εκτέλεση του έργου. 8) Την προετοιμασία του Υπουργείου για την
απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της
προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . 9) Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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Οι εργολάβοι εκπέμπουν SOS για τα δημόσια έργα
Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό
κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα
μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των
εκτελουμένων και δημοπρατημένων
έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου
2022 από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς
καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις
στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων
ρυθμίσεων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Τεχνικών Εταιριών ( ΣΑΤΕ ). Διαπιστώνοντας την σωρεία των
προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ο ΣΑΤΕ ζητά: 1) Την πληρωμή όλων
των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). 2) Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα. 3) Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς
αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του
αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και
έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
4) Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. 5) Την απλή και ρεαλιστική
διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις
δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις
που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει
και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. 6) Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε
όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την
1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 7) Την μη
επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους
υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση
στην εκτέλεση του έργου. 8) Την προετοιμασία του Υπουργείου για την
απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της
προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . 9) Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
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(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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ΣΑΤΕ: Σωρεία προβλημάτων στο σύστημα
παραγωγής δημοσίων έργων
Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό
κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα
μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των
εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων»
που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ,
σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή
και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη
νομοθετημένων ρυθμίσεων. Αυτό σημειώνει
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕ ) σε ανακοίνωσή
του. Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας τη σωρεία των προβλημάτων που έχουν
ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων έργων, ζητά: Την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων,
που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας, διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε
έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Την
ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει μια και
καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης,
κοστολόγησης και αναθεώρησης των τιμών μονάδος των εργασιών των
κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα. Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ.
71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των Μητρώων συντελεστών παραγωγής
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν.
4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη ψηφισθεί εδώ και τέσσερα
χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για τη λειτουργία της αρμόδιας Δ/νσης του
Υπουργείου, η οποία πρόκειται να προβεί στη συνεχώς αναβαλλόμενη κρίση
όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού
(hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και έγκαιρη στελέχωση της
αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ. Την άμεση
ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης
μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών
Έργων και Μελετών. Την απλή και ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής
απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις δεσμεύσεις του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες
Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει και έχουν επανειλημμένως
συζητηθεί. Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε όσους αναδόχους έχουν
επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως
χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Την μη επιστροφή του
νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους υπαιτιότητας
του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση στην εκτέλεση
του έργου. Την προετοιμασία του Υπουργείου για την απλοποίηση και
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της προβλεπόμενης
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και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της κατασκευής . Την
καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας (υποχρεωτική ανάρτηση στο
ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις εξαιρετικές διαδικασίες των
άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται, στην ουσία, για απευθείας
αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική επίκληση ως αιτιολογία του
κατεπείγοντος). Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση
και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Δέσμη μέτρων ζητά ο ΣΑΤΕ για τα δημόσια έργα
Δελτίο τύπου εξέδωσε ο ΣΑΤΕ στο οποίο
αναφερει πως “Σε χαριστική βολή για τον
εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να
μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη
θωράκιση των εκτελουμένων και
δημοπρατημένων έργων» που
ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε
συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή
ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων. Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την σωρεία των
προβλημάτων που έχουν ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, ζητά: Την πληρωμή όλων των
απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας,
διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων). Την ταχεία συγκρότηση του ΔΣ της Εταιρίας
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, η λειτουργία
της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές δεκαετίες χρονίζον
πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και αναθεώρησης των
τιμών μονάδος των εργασιών των κα,τασκευαστικών έργων στη χώρα. Την
άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον αφορά τη λειτουργία των
Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και έργων
παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη
ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι για την λειτουργία της
αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται να προβεί στην συνεχώς
αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται η έγκαιρη αγορά του
αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και φυσικά η επαρκής και
έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει αποδυναμωθεί πολύ.
Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία έκδοση Συντελεστών
Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Την απλή και ρεαλιστική
διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α) τις
δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις προτάσεις
που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη καταθέσει
και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. Την δυνατότητα καταβολής πριμ σε
όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά μετά την
1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Την μη
επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους πλήρους
υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί παράταση
στην εκτέλεση του έργου. Την προετοιμασία του Υπουργείου για την
απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και της
προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
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εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).”
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ΣΑΤΕ: Σωρεία προβλημάτων διαπιστώνονται στο
σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων τα τελευταία
δύο χρόνια - Metaforespress
Ανακοίνωσε με θέμα «Σωρεία προβλημάτων
διαπιστώνονται στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων έργων τα τελευταία δύο χρόνια»
εξέδωσε ο ΣΑΤΕ . Η ανακοίνωση του
ΣΑΤΕ Ο ΣΑΤΕ , διαπιστώνοντας την
σωρεία των προβλημάτων που έχουν
ενταθεί κατά πολύ τα τελευταία δύο χρόνια
στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων,
ζητά: Την πληρωμή όλων των απλήρωτων πιστοποιήσεων, που σύμφωνα με
καταγγελίες μελών μας, διαρκώς αυξάνονται. (Αφορά σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά
και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Την ταχεία συγκρότηση του
ΔΣ της Εταιρίας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και
Μελετών, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει μια και καλή το από πολλές
δεκαετίες χρονίζον πρόβλημα της μη ορθής ανάλυσης, κοστολόγησης και
αναθεώρησης των τιμών μονάδος των εργασιών των κα,τασκευαστικών
έργων στη χώρα. Την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 71/2019 όσον
αφορά τη λειτουργία των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, καθώς και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α 148)
(ΜΗ.Τ.Ε.), όπως έχει ήδη ψηφισθεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Επισημαίνουμε
ότι για την λειτουργία της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου η οποία πρόκειται
να προβεί στην συνεχώς αναβαλλόμενη κρίση όλων των εταιρειών, απαιτείται
η έγκαιρη αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού (hardware), λογισμικού και
φυσικά η επαρκής και έγκαιρη στελέχωση της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία έχει
αποδυναμωθεί πολύ. Την άμεση ενεργοποίηση της ΕΔΤΔΕ και την ταχεία
έκδοση Συντελεστών Αναθεώρησης μέχρις ότου λειτουργήσει η Εταιρία
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Την απλή και
ρεαλιστική διαδικασία πληρωμής απολογιστικών δαπανών σύμφωνα με: α)
τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) τις
προτάσεις που ο ΣΑΤΕ και οι άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουν ήδη
καταθέσει και έχουν επανειλημμένως συζητηθεί. Την δυνατότητα καταβολής
πριμ σε όσους αναδόχους έχουν επιδώσει δεσμευτική οικονομική προσφορά
μετά την 1/1/2021 ανεξαρτήτως χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Την μη επιστροφή του νομοθετηθέντος πριμ σε περίπτωση που για λόγους
πλήρους υπαιτιότητας του Δημοσίου ή λόγους ανωτέρας βίας απαιτηθεί
παράταση στην εκτέλεση του έργου. Την προετοιμασία του Υπουργείου για
την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας εκτέλεσης των έργων και
της προβλεπόμενης και χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ ψηφιοποίηση της
κατασκευής . Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών δημοσιότητας
(υποχρεωτική ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ) για όλα τα έργα που ανατίθενται με τις
εξαιρετικές διαδικασίες των άρθρων 32 και 32 Α του ν. 4412/2016 (πρόκειται,
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στην ουσία, για απευθείας αναθέσεις με υπερβολική και καταχρηστική
επίκληση ως αιτιολογία του κατεπείγοντος).
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