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ΟΜΙΛΙΑ
του Εκπροσώπου της ΠΕΔΜΕΔΕ Απόστολου Χαρίτου
στην ΗΜΕΡΙΔΑ του ΤΕΕ της 13/04/2011
με θέμα : «Η εποπτεία της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών –
Οι Δράσεις και η Προοπτική τους»

Α. Εισαγωγή
Κυρίες & Κύριοι,
Είναι πολύ σοβαρό το θέμα που τέθηκε προς συζήτηση στη σημερινή Ημερίδα. Είναι τέτοιο,
που στη χώρα μας συνήθως όλοι το προσπερνούν, το αφήνουν για τους άλλους…. Διότι
απαιτεί αποφάσεις ουσιαστικές και δουλειά αρκετή…. Δεν αρκούν τα συνηθισμένα ευχολόγια
για τη λύση του…
1) Ας συστηθούμε όμως πρώτα:
α) Ποια είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ :
Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων είναι
Πανελλήνια Πρωτοβάθμια Οργάνωση Εργοληπτών που καλύπτει όλο το φάσμα των
επιχειρήσεων και στελεχών που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων. Μέλη
της Ένωσης είναι εργοληπτικές επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα μητρώα
του ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων από τη μικρότερη έως τη
μεγαλύτερη τάξη (από Α1 έως και 7η) καθώς και στελέχη εταιρειών. Έχει ιδρυθεί από το έτος
1935 και σήμερα διαθέτει 13 Περιφερειακά Τμήματα, που έχουν αυτόνομη τοπική διοίκηση.
Έχει επίσης αυτόνομο Τμήμα Εταιρειών.
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Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μό νη ο ργάνωση πο υ εκπρο σωπεί την Ελλάδα στο διεθνή χώρο καθώς
είναι μέλο ς

και συμμετέχει στη λήψη απο φάσεων της FIEC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της

Κατασκευαστικής Βιομηχανίας), που αποτελεί συνδικαλιστική Οργάνωση των Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων ολόκληρης της Ευρώπης (34 Οργανώσεις σε 28 χώρες) και της EIC (Ευρωπαίοι
Διεθνείς Κατασκευαστές), που αποτελεί την Οργάνωση των Ευρωπαίων Κατασκευαστών, που
εκτελούν έργα διεθνώς.
β) Ποιος είναι ο Ομιλών :
Είμαι Ενεργός Κατασκευαστής από το 1976. Από το 1984 έως το 2001 ήμουν Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος της ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ ΑΤΕ (Ζ΄ Τάξης ΜΕΕΠ) στην οποία συνέχισα ως Δ/νων
Σύμβουλος το 2001 με την νέα επωνυμία της (EDRACO ATE) λόγω της ένταξης της, (ένεκα
των συγχωνεύσεων 2001/2002) στον Όμιλο Εταιριών της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε..
Σήμερα είμαι Αντιπρόεδρος της EDRACO και Δ/ντής Νέων Έργων των Εταιριών του Ομίλου
της ΕΔΡΑΣΗΣ.
Ασχολούμαι με τα κοινά των Εργοληπτικών Εταιριών από το 1994. Σήμερα είμαι εκλεγμένο
μέλο ς της αντιπρο σωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Από 5ετίας περίπου, προταθείς από την

ΠΕΔΜΕΔΕ και άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις, είμαι εκπρόσωπος στην Επιτροπή
διαπίστωσης τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε./Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ).
Την διετία 2007-2008 ήμουν εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ στις επιτροπές που είχαν συσταθεί
στο ΥΠΕΧΩΔΕ, για την αναμόρφωση/συμπλήρωση και επικαιροποίηση τιμών στους ισχύοντες
τιμοκαταλόγους (τα λεγόμενα τιμολόγια Σουφλιά) Δημοσίων Έργων.
Σήμερα είμαι επίσης (αναπληρωματικό) Μέλος στην "Επιτροπή Παρακολούθησης και
βελτίωσης Συστήματος τιμολόγησης Έργων" που έχει συσταθεί στο ΥΠ.ΥΠΟΜΕΔΙ, με κατ’
αρχή σκοπό να κάνει προς το Υπουργείο συγκεκριμένες προτάσεις στην αναφερόμενη
κατεύθυνση.
Εκτός της ενεργού απασχόλησής μου στις κατασκευές, με τις πιο πάνω συνδικαλιστικές
ενασχολήσεις μου, έχω καλή γνώση των γενικότερων προβλημάτων του Τεχνικού Κλάδου
σήμερα.

Και οι 3 Επιτροπές του ΥΠ. ΥΠΟΜΕΔΙ που προανάφερα είναι οι πλέον

«επιφορτισμένες» με τα θέματα των προϊόντων Δομικών Κατασκευών, της σωστής
Τιμολόγησης των Κατασκευών και τις σωστής αναθεώρησης των τιμών των συμβάσεων με τις
οποίες εκτελούνται τα Δημόσια Έργα στην Ελλάδα. Επίσης το έργου τους άπτεται του τρόπου

χαριτοσ

2

Εποπτεία αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών – Δράσεις και προοπτική τους, ΤΕΕ, 13/04/2011, Αθήνα
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου των Συμβάσεων Δημοσίων Έργων στη χώρα μας….
(Προδιαγραφές – Μελέτες - Διακηρύξεις – Συμβάσεις – Εποπτεία & Έλεγχος Συμβάσεων).
2) Γενικότερη τοποθέτηση:
Η χώρα σήμερα διέρχεται μία βαθειά οικονομική κρίση. Οι κατασκευές ειδικά, υφίστανται την
βαθύτερη που εγώ θυμάμαι στα 35 χρόνια που είμαι κατασκευαστής: Μείωση στο ελάχιστο
των έργων που προκηρύσσονται, αύξηση σε παράλογα ύψη των εκπτώσεων που δίνονται στους
διαγωνισμούς, απλήρωτα προς τους Αναδόχους εκτελεσμένα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ,
ουσιαστική εμπλοκή των τραπεζών στις κατασκευές μέσω της θεσμοθέτησης των τεράστιων
απαιτήσεων εγγυητικών επιστολών σε κάθε σύμβαση, απολύσεις προσωπικού και μείωση
θέσεων εργασίας σοβαρότατη, υπαγωγή Εργοληπτικών Εταιριών στις διατάξεις του άρθρου 99
κλπ. κλπ.
.
Ο νέος νόμος που η παρούσα κυβέρνηση προωθεί, αντί να μειώσει τις απαιτούμενες εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης των έργων, συνεχίζει και εντείνει τον αδιέξοδο εναγκαλισμό των
εργοληπτικών εταιριών με τις τράπεζες. Δεν είναι υπερβολή αν αναφέρω ότι, πιστεύω πως δεν
υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα ΚΑΜΜΙΑ τεχνική εργοληπτική εταιρία, που να μην έχει σοβαρά
ή σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα!!
Β. Λειτουργία Αγοράς
(Διαπιστώσεις της κατάστασης του κλάδου των τεχνικών εταιριών σήμερα):
- Το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων
είναι δαιδαλώδες :
Υπάρχει πολυνομία.
Υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις.
Υπάρχει σύγχυση μεταξύ των σε ισχύ ελληνικών διατάξεων και των ενσωματούμενων
ευρωπαϊκών νομοθετικών απαιτήσεων.
Υπάρχει πλήθος εμπλεκόμενων φορέων που δημιουργούν πλήθος υποχρεώσεων του αναδόχου
προς τρίτους.
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Βέβαια ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση
Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση
Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις» με το οποίο η σημερινή κυβέρνηση
έχει επαγγελθεί ότι θα βελτιώσει σοβαρά, τα κακώς κείμενα στο χώρο των Δημοσίων Έργων.
Περιμένουμε, αλλά ούτε και για αυτόν αισθανόμαστε αισιόδοξοι.
Όλα αυτά ενώ τα όποια νέα έργα συνεχίζουν να δημοπρατούνται με Συγγραφές Υποχρεώσεων
(Τ.Σ., Ε.Σ.Υ., Γ.Σ.Υ.) που ισοπεδωτικά φορτώνουν τα πάντα στους αναδόχους (ενώ δεν έχουν
αποτυπώσει στις δαπάνες αποζημίωσης πολλά τέτοια κόστη) και ενώ οι προϋπολογισμοί των
έργων συντάσσονται ακόμη με τις γνωστές τιμές των τιμοκαταλόγων "ΣΟΥΦΛΙΑ", δηλαδή
είναι έργα σαφώς Υποτιμολογημένα στους προϋπολογισμούς τους.
Βεβαίως επίσης τα τεχνικά έργα (πρέπει και συμφωνούμε να ) ελέγχονται κατά την εκτέλεσή
τους. Αυτή τη στιγμή όμως ένα πλήθος φορέων επεμβαίνουν ελεγκτικά στην εκτέλεση των
έργων, περιπλέκοντας την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά, (πέρα από την επίσημη επίβλεψη και
τους ελέγχους του ιδίου του αναδόχου), τα έργα ελέγχουν:
Το υπουργείο εργασίας κάνοντας επιθεωρήσεις για την ασφάλεια.
Εξωτερικοί οίκοι ποιοτικού ελέγχου.
Ο ΕΣΠΕΛ.
Φορείς πιστοποίησης ελέγχου που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, για την συμμόρφωση των
εργασιών του με την νομοθεσία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επενδυτές-χρηματοδότες καθώς και οι εταιρίες που ασφαλίζουν τα
έργα.
Οι παραπάνω έλεγχοι αφενός καθυστερούν την εκτέλεση του έργου, αφετέρου, δεν οδηγούν σε
γενικά συμπεράσματα που θα εξασφαλίζουν έναν σωστό νομοθετικό σχεδιασμό. Αξίζει να
αναφερθεί ότι πολλά από τα παραπάνω, ενώ δημιουργούν σημαντικό ΚΟΣΤΟΣ στους
Αναδόχους, αυτό δεν του καταβάλλεται περιλαμβανόμενο στον εισαγωγικό όρο των
Συμβάσεων Δ.Ε. με τίτλο: "Γενικά Έξοδα και όφελος Αναδόχου".
Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει Μονοσήμαντα Ένας Μηχανισμός Ελέγχου των Συμβάσεων
Δημοσίων Έργων.
Περιμένουμε την έκδοση αρκετών ΚΥΑ για συμμόρφωση των ΠΔΚ (προϊόντων δομικών
κατασκευών) με την κοινοτική οδηγία 89/106. Όσες τέτοιες έχουν εκδοθεί, όμως, ελάχιστα (ή
παντελώς) λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη Τ.Σ., τιμολογίων και Προϋπολογισμού Έργων.
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Με όλα αυτά οι κατασκευαστές ΔΕ είναι εγκλωβισμένοι μεταξύ νομοθετικών απαιτήσεων,
αντιθέσεων μεταξύ των απαιτήσεων των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, του ανταγωνισμού,
και μιας εντελώς στρεβλής λειτουργίας της αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών.
2. ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
α) Προδιαγραφές Υλικών
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις μη αξιόπιστες μελέτες εντοπίζεται στις απαιτήσεις ποιότητας
των ενσωματούμενων στα έργα Προϊόντων Δομικών Κατασκευών.
Επί χρόνια, συστηματικά γίνεται είτε παρέκκλιση στην (υποχρεωτική) εφαρμογή σχετικών
διατάξεων είτε μεγάλη υστέρηση εναρμόνισης. Έτσι κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα διάφορα
υλικά(άλλα που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές τεχνικές απαιτήσεις και άλλα όχι), οπότε
οι κατασκευαστές βρίσκονται εκτεθειμένοι, όσον αφορά την επιλογή τους. Αυτό βέβαια
συναρτάται με το κόστος των υλικών και τους κανόνες εποπτείας της αγοράς. Εννοείται
ανάλογης ποιότητας είναι και το παραγόμενο έργο.
Όταν δεν υπάρχουν κανόνες, δεν διασφαλίζεται τελικά, ο καταναλωτής για την ποιότητα του
παραγόμενου προϊόντος και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε όλους τους εμπλεκόμενους με την
κατασκευή του έργου.
β) Τιμολόγιση Υλικών
Και εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η ΕΔΤΔΕ, είναι επιφορτισμένη από τον Νόμο να
"διαπιστώνει" κάθε τρίμηνο τις τιμές προμήθειας των διάφορων υλικών που ενσωματώνονται
στα έργα. Η διαπίστωση γίνεται με κάποια έγγραφα ή και τηλεφωνήματα των αρμόδιων
Υπαλλήλων, προς διάφορους κατά την κρίση τους προμηθευτές και εκείνοι κατά τη δική τους
βούληση απαντούν (ή όχι) όπως κρίνουν. Όταν δεν υπάρχουν κανόνες της δειγματοληψίας και
επίσης δεν υπάρχουν υποχρεωτικές δεσμεύσεις ποιότητας είναι σαφές ότι οι τιμές μονάδος δεν
έχουν καμία αξιοπιστία. Όμως με αυτές τις τιμές μονάδος υλικών και με αυτές τις (μη) σαφείς
προδιαγραφές για αυτά, συντάσσονται οι προϋπολογισμοί των έργων που δημοπρατούνται.

Με όλα τα παραπάνω νομίζω αβίαστα και σαφώς, προκύπτει το συμπέρασμα ότι, είναι:
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• Ανάγκη άμεσης αναβάθμισης του μηχανισμού διαπίστωσης των βασικών τιμών
Δημοσίων Έργων, με δόκιμες μεθόδους τιμοληψίας, από έγκυρο ανεξάρτητο
φορέα.
• Ανάγκη διασφάλισης άμεσα της ποιότητας και των υποχρεώσεων συμμόρφωσης
των προιόντων δομικών κατασκευών (ΠΔΚ) με εναρμονισμένο εθνικό σχήμα
Τεχνικών Εγκρίσεων
• Ανάγκη προώθησης της τυποποίησης και των Τεχνικών Προδιαγραφών

Γ. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

1. Διασφάλιση της ποιότητας των ΠΔΚ. Εναρμονισμένο εθνικό σχήμα χορήγησης
εθνικών και ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων
α) Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς (υποχρεωτικό)
Σήμερα : ισχύει η Οδηγία 89/106/ ΕΟΚ, (ΟΠΔΚ) όπως τροποποιήθηκε από την
93/68/ΕΟΚ, «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών
κατασκευών» (ΠΔΚ). Η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου έγινε με το ΠΔ 334/1994 (ΦΕΚ
Α' 176) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσεχώς θα ισχύσει:

Ο επικείμενος (δημοσιεύτηκε ήδη την 4/4/2011) Κανονισμός

αριθ.305/2011 της 09/03/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που
αφορά στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των
δομικών κατασκευών (ΠΔΚ).
Με τον νέο Κανονισμό αντικαθίσταται και αναβαθμίζεται, μετά από 15 χρόνια, η Οδηγία
ΠΔΚ 89/106, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας ολόκληρου του συστήματος, και την
εδραίωση της εγκυρότητας και της αναγνωρισιμότητας της σήμανσης CE. Με τη θέσπιση
του κανονισμού, που θα εφαρμοστεί άμεσα ενιαία σε όλες της χώρες-μέλη, αναμένεται να
εξαλειφτεί το πρόβλημα της αποκλίνουσας ερμηνείας και εφαρμογής από τα κράτη μέλη,
των σχετικών διαδικασιών.
Πότε θα είμαστε έτοιμοι ως χώρα να τον εφαρμόσουμε? Δεν υπάρχει σχεδόν καμμία
προετοιμασία.
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β) Στην πράξη (στην Ελλάδα)
Τα ΠΔΚ που εμπίπτουν στις οικογένειες υλικών, για τις οποίες έχει εκδοθεί αντίστοιχο
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (π.χ αδρανή, τσιμεντοσωλήνες, τσιμέντα, στηθαία
ασφαλείας, κ.α.) οφείλουν να φέρουν τη σήμανση CE, ως προϋπόθεση για την
ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και επομένως και για την
ενσωμάτωσή τους στα τεχνικά έργα (τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά).
Μέχρι σήμερα από τα 500 και άνω εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εκδοθεί
από την ΕΕ, στην Ελλάδα, οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και οποίες
καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE για τη διακίνηση των προϊόντων, αναφέρονται
μόνο σε 74.
Αλλά και μετά την έκδοση αυτών των αποφάσεων, ουδείς μεριμνά σοβαρά:
• Για τον έλεγχο της αγοράς και τη συμμόρφωση των παραγωγών / προμηθευτών αυτών
των υλικών.
• Για την ενημέρωση των επιβλεπόντων, ως προς την υποχρέωση απόρριψης υλικών
που, αν και υπάγονται στην υποχρέωση σήμανσης, εισκομίζονται στο έργο χωρίς να τη
διαθέτουν.
• Για την υποχρέωση επιβολής των κυρώσεων (πρόστιμα) που προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 176 του Ν.3669 (άρθρο 21 του Ν.1418) και στο ΠΔ 334/1994.
• Για την εναρμόνιση των περιγραφικών τιμολογίων και των τεχνικών προδιαγραφών
και για την ενημέρωση των προϋπολογισμών των έργων.
• Για την ενημέρωση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών και των πινάκων υλικών του
σχετικού πρακτικού Διαπίστωσης Τιμών, ώστε να αναφέρονται μόνο σε υλικά που
έχουν την υποχρέωση σήμανσης.
2. Προώθηση της Τυποποίησης και των Τεχνικών Προδιαγραφών
α) Το έλλειμμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τυποποίησης
Η μη-ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών
εγκρίσεων στις δημόσιες συμβάσεις, και κυρίως η γενικότερη ασάφεια που διέπει τις ΤΣΥ
και τα τιμολόγια, ως προς τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές, πέρα από τις συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργεί:
• Περιορίζει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των ΤΕ και θέτει «εκτός αγοράς»
(ευρωπαϊκής και εθνικής) τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής τους,
χαριτοσ
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• Είναι σε βάρος της ποιότητας των έργων και των δομικών προϊόντων,
• Οδηγεί σε εσφαλμένες εκτιμήσεις της δαπάνης των έργων κατά τον προϋπολογισμό
τους,

και σε αδυναμία σωστής κοστολόγησής τους για την υποβολή αξιόπιστων

προσφορών.
• Αντιβαίνει στην πολιτική των ίσων ευκαιριών και της διαφάνειας για τις δημόσιες
συμβάσεις στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και υπονομεύει την τελική ποιότητα των
έργων.
β) Η παρούσα κατάσταση
• Σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων, οι εφαρμοζόμενες σήμερα Τεχνικές Συγγραφές
Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) αναφέρονται ακόμα σε παρωχημένα κείμενα, όπως οι ΠΤΠ.
• Με την υποχρέωση αποκλειστικής εφαρμογής των Ευρωκωδίκων από 01/01/2011, κατά
το σχεδιασμό και τη μελέτη των τεχνικών έργων, καθίσταται επιτακτική και η
εφαρμογή όλων των λοιπών προτύπων στα οποία παραπέμπουν οι Ευρωκώδικες για τα
υλικά, την εκτέλεση εργασιών και τις δοκιμές και επιβάλλεται η απόσυρση κάθε
αντιφατικού ή ασύμβατου προς αυτά τα κείμενα, εθνικού προτύπου ή προδιαγραφής.
Η υποχρέωση απόσυρσης όλων των μη-συμβατών εθνικών τεχνικών κειμένων μέχρι
13/12/2010 ορίζεται στο έγγραφο ΔΙΠΑΔ/οικ/429, 25-5-2010, που υπογράφεται από τον
ΥΠΥΜΕΔΙ και απευθύνεται σε όλες τις αναθέτουσες αρχές.
Πότε θα γίνουν όλα αυτά ? Πως ?

Δ. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

1.
o

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο και ουσιαστικό έλλειμμα, ως προς το
κανονιστικό-τεχνικό πλαίσιο αναφοράς, που ισχύει για το σχεδιασμό και κυρίως
για την εκτέλεση των τεχνικών έργων στη χώρα μας (δημοσίων και ιδιωτικών).

o

Οι τεχνικές προδιαγραφές στις συγγραφές υποχρεώσεων και στα τιμολόγια των
δημοσίων έργων είναι κατά το πλείστον παρωχημένες, εφαρμόζονται
καταχρηστικά και αντίθετα από τις προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας για
την τεχνική εναρμόνιση, ενώ αρκετές τελούν ήδη υπό αναγκαστική απόσυρση,
χωρίς να έχουν αντικατασταθεί.

χαριτοσ
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o

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής των έργων δεν προκύπτει
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, πλήρως
εναρμονισμένων με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

o

Το μεγαλύτερο έλλειμμα εντοπίζεται στις συμβατικές απαιτήσεις για τα ΠΔΚ
που ενσωματώνονται στα έργα. Η συστηματική και χρόνια παρέκκλιση από την
εφαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων, και η μεγάλη υστέρηση εναρμόνισης,
αφήνει τους κατασκευαστές εκτεθειμένους στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία μησύμμορφων υλικών και στην υποτιμολόγηση των έργων.

2. Η γενικότερη απαίτηση όλων των παραγωγικών τάξεων και της κοινωνίας που αγκομαχεί για
να αντέξει τα επώδυνα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζονται είναι, η οικονομική κρίση να
οδηγήσει όλους τους εμπλεκομένους σε γενναίες αποφάσεις εξυγίανσης και
εκσυγχρονισμού, των δομών. Τα ίδια απαιτούν και κατασκευαστές για τον χώρο που
υπηρετούν, ο οποίος είναι κινητήρια Μηχανή όλης της οικονομίας.

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλησα απλώς να υπογραμμίσω ορισμένες βασικές πτυχές του
σοβαρού αυτού θέματος. Να επισημάνω κινδύνους, να προτείνω ενδεχόμενες διεξόδους. Η
ΠΕΔΜΕΔΕ μαζί με τις άλλες εργοληπτικές οργανώσεις, στην κατεύθυνση της εξυγίανσης,
κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις, προς το ΥΠ. ΥΠΟΜΕΔΙ. Σ’αυτές είναι συμπαραστάτης το
ΤΕΕ οι Μελετητές και το Ι.Ο.Κ. Όπως προκύπτει από την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» που δόθηκε την
29/12/2010 προς τον κ. Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ σε πολλές από τις προτάσεις μας είναι σύμφωνοι
και όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες για την αναγκαιότητα, υλοποίησής τους.
Η συγκεκριμένη πρόταση/εισήγηση, με αρκετά αναλυτική προσέγγιση σ’ όλα τα θέματα, ΔΙΝΕΙ
ΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ένα τρόπο, έναρξης της διαδικασίας εξυγίανσης των δημοσίων έργων
που πιστεύω είναι σωστή.
Αποτελεί μία ευκαιρία σωστής οργάνωσης της πολιτείας…...
Είναι στα χέρια της Πολιτικής Ηγεσίας να αποφασίσει και να προχωρήσει …….

Σας ευχαριστώ πολύ,

χαριτοσ
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Απόστολος Χαρίτος

Υ.Γ. Αρκετά στοιχεία της παρούσης έχουν ληφθεί από την πρόταση-πλαίσιο της «Επιτροπής
Παρακολούθησης & Βελτίωσης Συστήματος Τιμολόγησης» που υπεβλήθει την
29/12/2010 προς τον κ. Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ.

χαριτοσ
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