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ΠΡΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Τπ΄ όςηλ : Κνπ ΦΑΜΔΛΛΟΤ ., ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ

ΘΔΜΑ «Εεηήκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο»
Αξ. Πξ. 504/2019

Αμηφηηκε θ. Τπνπξγέ,
Θα ζέιακε γηα αθφκε κία θνξά λα ζαο επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηελ ζπλάληεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ καο, γηα ηνλ ρξφλν πνπ
δηαζέζαηε, γηα ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ θαη ηελ ζπλερή
πξνζπάζεηά ζαο λα δηεπζεηεζνχλ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ άπηνληαη ζην πεξηβάιινλ
θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε απηφ.
αο παξαζέηνπκε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ ζπλάληεζε, θάλνληαο κία πην εθηελή
αλαθνξά :
1) ύζηεκα δεκνπξάηεζεο Πεξηβαιινληηθώλ Έξγσλ. Με βάζε ην
ΦΔΚ Β
2261/11.9.2013 θαη ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
Γ17γ/256/7/ΦΝ433.5/6.9.2013 , κε ηίηιν, «Καζνξηζκφο ησλ εηδψλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο
Ννκνζεζίαο Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΓΔ) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.3669/08 (ΦΔΚ
116Α΄/18−6−2008) φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.
4146/2013 (ΦΔΚ 90Α΄/18−04−2013)», θαζνξίζζεθαλ
ηα έξγα πνπ πιεξνύλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο δεκνπξάηεζεο κε ην ζύζηεκα κειέηε θαη θαηαζθεπή σο εμήο :
Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων και Ολοκληπωμένερ Εγκαηαζηάζειρ Επεξεπγαζίαρ Ιλύορ
(OEEI).

Επεξεπγαζία Νεπού.

Επεξεπγαζία Σηεπεών Αποβλήηων και Ολοκληπωμένερ Εγκαηαζηάζειρ Διασείπιζηρ
Αποππιμμάηων (ΟΕΔΑ).

Ειδικά Ενεπγειακά Έπγα.

Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ, εθόζον πεπιλαμβάνοςν και μονάδερ αξιοποίηζηρ βιοαεπίος
και επεξεπγαζίαρ ζηπαγγιδίων.
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Οι Επεκηάζειρ ζε όλερ ηιρ παπαπάνω καηηγοπίερ έπγων, εθόζον πεπιλαμβάνοςν μελέηη
πποζαπμογήρ ηων νέων εγκαηαζηάζεων ζηιρ παλαιέρ και μποπούν να σπηζιμοποιηθούν
νεόηεπερ ηεσνολογίερ, πος οδηγούν ζε εξειδικεςμένερ ηεσνογνωζίερ.
Δίκηςα αποσέηεςζηρ με ηο ζύζηημα αναππόθηζηρ (κενού), ζηο βαθμό πος η εθαπμογή
ηοςρ ζηην πεπιοσή πος πποηείνεηαι είναι πλήπωρ αιηιολογημένη και μονοζήμανηη

Σα αλσηέξσ έξγα απαηηνχλ εηδηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο , ή κεζφδνπο πνπ θαιχπηνληαη
απφ εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίεο, ή άιια θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα, θαη νη επηρεηξήζεηο
πνπ αζρνινχληαη κε απηά δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλνπο κεραληθνχο, έκπεηξνπο ζηηο ζρεηηθέο
ηερλνινγίεο .
Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ θαη ε επηινγή ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα
επεξεάζεη ζεκαληηθά ηφζν ην θφζηνο θαηαζθεπήο, φζν θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαζψο θαη
ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Δπνκέλσο, ηφζν ν
ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ φζν θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη αδηάζπαζηα θαη εληαία.
Ο δπλεηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο ζε δηαθξηηνχο ζρεδηαζκνχο θαη δηαθξηηνχο ηξφπνπο
θαηαζθεπήο εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη νηθνλνκία
θαηαζθεπήο ηνπο θαη ζηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε βέιηηζηε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ιχζε
αλαθνξηθά κε ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο κε
έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ αζθάιεηα ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ θαη
ηελ εγγχεζε φηη ζα ηεξεζνχλ ηα απαηηνχκελα φξηα.
Θεσξνχκε απαξαίηεην νη δηαγσληδφκελνη λα ζπληάζζνπλ ηελ κειέηε πξνζθνξάο ηνπο, κε
βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη
ηεο ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ θαη ν Αλάδνρνο λα ζπληάζζεη ηελ κειέηε εθαξκνγήο, αλαιακβάλνληαο
κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ
ζα θαηαζθεπάζεη. ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο λα ππάξρεη Πξνκειέηε θαη Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο κε ηηο νπνίεο λα ελαξκνλίδνληαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ έξγσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζα πξέπεη λα απνηειεί ε
ππνρξεσηηθή πεξίνδνο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (πρ γηα 12 κήλεο) απφ ηνλ Αλάδνρν γηα
ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, κε έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κε βάζε
κεηξήζηκνπο ζηφρνπο φπσο π.ρ. ζηνπο φξνπο ησλ ΑΔΠΟ νξίδνληαη , κε επζχλε ηνπ
Αλαδφρνπ θάζε έξγνπ γηα ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, κεηά ην πέξαο ηεο
επηηπρνχο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, λα πξνβιέπεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ απφ
ηνλ Αλάδνρν γηα δηάζηεκα πέληε (5 ) έηε θαη πξναίξεζε γηα άιια πέληε (5) έηε, θαη ζην
δηάζηεκα απηφ ν Αλάδνρνο λα θαιχπηεη φιεο ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζεο ηνπ
έξγνπ (ελέξγεηα, ρεκηθά, πξνζσπηθφ, αληαιιαθηηθά, έμνδα ζπληήξεζεο, θιπ). Με ηνλ ηξφπν
απηφ ζα εμαζθαιηζηεί φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζθέξνπλ ηηο βέιηηζηεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο
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θαη ηνλ πιένλ θαηάιιειν Η/Μ εμνπιηζκφ, πνπ φρη κφλν ζα εγγπψληαη καθξνρξφληα πςειφ
βαζκφ επεμεξγαζίαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (ραξαθηεξηζηηθά επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ, πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ, θιπ) αιιά θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο.
Η δαπάλε δε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ λα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή, δηφηη δελ ρξεκαηνδνηείηαη αιιά θαιχπηεηαη απφ ηνλ
Φνξέα ηνπ έξγνπ (Γήκνο, ΓΔΤΑ, θιπ) θαη εάλ δελ είλαη βηψζηκε ν Φνξέαο δελ κπνξεί λα ηελ
θαιχςεη κε απνηέιεζκα ηα έξγα (πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κε πφξνπο ηνπ ΠΓΔ θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο) λα ππνιεηηνπξγνχλ θαη λα ζπληεξνχληαη πιεκκειψο, γεγνλφο πνπ
νδεγεί ζηελ γξήγνξε απαμίσζή ηνπο.
Θεσξνχκε φηη ην δφθηκν ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα ηα
πεξηβαιινληηθά έξγα είλαη απηφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, κε
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 50 θαη 311 ηνπ Ν.4412/2016.
Πξνηείλεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζηηο Γηαθεξχμεηο ησλ
δηαγσληζκψλ:
Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
θνηλνπνηεί ζηνπο πξνζθέξνληεο ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο
παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα.
ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε
ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ
“Σερληθή Πξνζθνξά-Μειέηε”, ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα
ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Μεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαη γηα φζνπο δηαγσληδφκελνπο νη πξνζθνξέο
γίλνπλ δεθηέο απφ ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη
ζπκθσλία ησλ κειεηψλ, ήηνη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, πνπ ππνβιήζεθαλ κε βάζε ηα
νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηδίσο ζηνλ «Καλνληζκφ Μειεηψλ»,
δηαπηζηψλνληαο ηελ ζπκκφξθσζε ή κε ησλ κειεηψλ ζε απηά (Πίλαθαο πκκφξθσζεο –
Παξάξηεκα Ι), ρσξίο βαζκνιφγεζε θαη γηα φζνπο δηαγσληδφκελνπο νη πξνζθνξέο γίλνπλ
δεθηέο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηα θξηηήξηα Κ1 έσο Κλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 14.
Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, θαη ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
3

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
(ΠΑΕΠΠΕ)
GREEK ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COMPANIES

ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 2130383814 Fax: (210) 82.32.045
4, MARNI STR. 104 33,ATHENS TEL.: 2130383814 Fax: (210) 82.32.045
e-mail : info@paseppe.gr - http://www.paseppe.gr

o

o

o

o

o

o
o

ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ
ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε.
Σν πξαθηηθφ ζα είλαη απνιχησο αηηηνινγεκέλν, ζα πεξηιακβάλεη δε, πίλαθα κε ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έγηλαλ ελ ηέιεη δεθηνί ζε φιε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία, θαη ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο,
επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηαπηφρξνλα ππνβάιιεηαη
κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζε
απηνχο ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηηο ππνβιεζείζεο ηερληθέο
πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ.
Μεηέπεηηα, ζε δηαθξηηφ ζηάδην, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα
ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο, βάζεη ηεο
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, πξνβαίλεη ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν …. ηεο παξνχζαο, θαη ππνινγίδεη ηελ
βαζκνινγία (U) γηα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έγηλαλ ελ ηέιεη δεθηνί ζε φιε ηελ
πξνεγνχκελε δηαδηθαζία, ζπληάζζνληαο πξαθηηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεη, πίλαθα κε ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο. Μεηνδφηεο
αλαδεηθλχεηαη απηφο ηνπ νπνίνπ ε βαζκνινγία (U) είλαη ε κεγαιχηεξε. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ
ππνβάιιεηαη, σο „‟εζσηεξηθφ‟‟, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο „‟επηθνηλσλία‟‟ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο) ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ
ππέβαιαλ απνδεθηή πξνζθνξά θαη παξέρεη πξφζβαζε ζε απηνχο ζηηο ππνβιεζείζεο
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ.
Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρσξεί πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο.
ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ήηνη πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηειηθή
βαζκνινγία, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία
ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε
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αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Σν αλσηέξσ ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο (κε ζπλδπαζκφ ησλ άξζξσλ 50 θαη 311 ηνπ
Ν.4412/2016) εθαξκφζηεθε πξφζθαηα απφ ηνλ Γήκν Καξχζηνπ ζηελ Γηαθήξπμε (κε Αξηζκφ:
18PROC004160736 2018-12-10) γηα ην έξγν «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ
ΟΙΚΙΜΩΝ ΝΔΩΝ ΣΤΡΩΝ, ΣΤΡΩΝ, ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ».
Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ Νφκνπ, λα
δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ, κε ΑΠ 4771/22.11.2016, βάζεη
ηνπ νπνίνπ ην ελ ιφγσ άξζξν εθαξκφδεηαη σο έρεη, θαηαιείπνληαο ζηνπο αλαζέηνληεο
θνξείο ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηα θξηηήξηα αλάζεζεο
ησλ ζπκβάζεσλ, ππφ ηνλ φξν φηη απηά πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 311.
Η δεκνπξάηεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ σο «θνηλψλ» έξγσλ εθηφο πνπ δελ εμαζθαιίδεη
ην δεηνχκελν απνηέιεζκα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ έξγσλ, δηαιχεη ζηαδηαθά
ηηο εμεηδηθεπκέλεο Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ δηαηεξνχλ επίζεο ζνβαξφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαη ηνπο πεξηνξίδεη παξάιιεια ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο δξάζεο ζην εμσηεξηθφ.
2) Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) – Λεηηνπξγία/ Δθαξκνγή ηνπ ΖΠΜ. ηηο
ΑΔΠΟ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Πεξηβάιινληνο γίλεηαη πνιιέο θνξέο πνιχ
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ θαη ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπο αλαθέξνληαο αλαιπηηθά
θαη δεζκεπηηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηνπο (ηερλνινγηθέο ιχζεηο, δηαζηάζεηο, αξηζκφ θαη
δπλακηθφηεηα Η/Μ εμνπιηζκνχ, θιπ) γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ησλ επηινγψλ πνπ
κπνξνχλ λα θάλνπλ νη δηαγσληδφκελνη θαηά ην ζηάδην ζχληαμεο ηεο κειέηεο πξνζθνξάο
ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ην πλεχκα ησλ έξγσλ πνπ έρεη
απνθαζηζηεί λα δεκνπξαηνχληαη κε ην ζχζηεκα κειέηε – θαηαζθεπή, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Η ΑΔΠΟ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα ζέηεη ηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη όρη
λα πξνζδηνξίδεη κία ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία γηα λα επηηεπρζεί ην δεηνύκελν
απνηέιεζκα.
Θα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
o Σα δεδνκέλα (παξακέηξνπο) ζρεδηαζκνχ (παξνρέο, ζπγθεληξψζεηο, θνξηία, θιπ)
o Σηο απαηηήζεηο (εγγπήζεηο) εμφδνπ
o Σνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ

5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
(ΠΑΕΠΠΕ)
GREEK ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COMPANIES

ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 2130383814 Fax: (210) 82.32.045
4, MARNI STR. 104 33,ATHENS TEL.: 2130383814 Fax: (210) 82.32.045
e-mail : info@paseppe.gr - http://www.paseppe.gr

Να πξνβιέπεη φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο (ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηηο
παξακέηξνπο πνπ ζα ειεγρηνχλ)
o Να ζέηεη πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο αέξηνπο ξχπνπο, ηνλ ζφξπβν, θιπ
o Να πξνζδηνξίδεη δηάθνξα επηκέξνπο ζέκαηα, φπσο ην πνζνζηφ εθεδξείαο ηνπ
εμνπιηζκνχ, ηηο δηαηάμεηο by-pass ησλ έξγσλ θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο, θιπ
Όζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο
λα δηαιέμνπλ κεηαμχ 2 – 3 ηερλνινγηψλ (νη νπνίεο λα έρνπλ εμεηαζηεί ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Μειέηε ηνπ έξγνπ) θαη λα ζπληάμνπλ ηελ Σερληθή Μειέηε Πξνζθνξάο ηνπο, ε νπνία θαη ζα
αμηνινγεζεί, ζηα πιαίζηα ηεο εχξεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.
o

Δπίζεο:
Η Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αλαβαζκίζηεθε κε ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ (ΗΠΜ) ηνπ Τ.Π.ΔΝ. ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε
πξφζβαζε ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν πσο πνιιέο απφ ηηο
γλσκνδνηνχζεο ππεξεζίεο ηεο ρσξάο (δαζαξρεία, ππεξεζίεο ππνπξγείσλ θ.α) δελ έρνπλ
έσο ζήκεξα εγγξαθεί ζην ΗΠΜ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο θαζπζηέξεζεο
ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. Σν ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο νθείιεη λα ππνζηεξίμεη ηελ
πινπνίεζε ελφο ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ αδεηνδφηεζεο πνπ θηινδνμεί λα εληζρχζεη ηελ
Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα.
3) ΚΤΑ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλεο ηιύνο. Δθθξεκεί εδψ θαη κεξηθά
ρξφληα ε έθδνζε ηεο ΚΤΑ κε ζέκα: «Μέηξα, φξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
επεμεξγαζκέλεο ηιχνο ζηελ γεσξγία, ζηε δαζνπνλία θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο –
πκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 86/278/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο 80568/4225/1991 (Β‟ 641) θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο».
Ζ ελ ιόγσ ΚΤΑ είρε αλέβεη ζε δηαβνύιεπζε ην 2011, αιιά δελ έρεη εθδνζεί αθόκα.
Δίλαη επεηγφλησο απαξαίηεηε ε ΚΤΑ γηα λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο
επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηάζεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο απφ φιεο ηηο ιεηηνπξγνχζεο
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ). Σν ελ ιόγσ πξόβιεκα έρεη θέξεη ζε
αδηέμνδν πνιινύο θνξείο (θπξίσο ηηο ΓΔΤΑ) πνπ δηαρεηξίδνληαη έξγα ΔΔΛ, θαη
ηδηαίηεξα ηα κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο έξγα.
Δίλαη απαξαίηεην ζεσξνχκε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνβιεπφκελεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο
ηεο ηιχνο θαη ε Ηιηαθή Ξήξαλζε. Η κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη κε κεγάιε επηηπρία ζε πνιιέο
ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεξκαλίαο) κε κηθξφ πνζνζηφ
ειηνθάλεηαο. Θα πξέπεη, ζεσξνχκε, ζηελ Διιάδα κε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειηνθάλεηαο
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λα επηηξέπεηαη σο κέζνδνο επεμεξγαζίαο ε Ηιηαθή Ξήξαλζε (πνπ είλαη ζχζηεκα πνπ
εθκεηαιιεχεηαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο θαη έρεη ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο) θαη φρη
κφλνλ ηερλνινγίεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ πνιχ πςειέο απαηηήζεηο ελέξγεηαο θαη
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ίζσο ε εθαξκνγή ηνπο ζα έπξεπε λα εμεηάδεηαη κφλν ζε πνιχ
κεγάινπ κεγέζνπο ΔΔΛ.
Η έθδνζε ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ ζα «άλνηγε» θαη ζρεηηθέο δνπιεηέο ζηηο εηαηξείεο κέιε καο.
4) ΚΤΑ γηα ηελ δηάζεζε πγξώλ απνβιήησλ. Δθθξεκεί ε έθδνζε ηεο ΚΤΑ κε ζέκα:
«Γηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ». Ζ ελ ιόγσ ΚΤΑ είρε αλέβεη ζε δηαβνύιεπζε ηνλ
Αύγνπζην ηνπ 2017, απφ ην ΤΠΔΝ, Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ, Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο θαη
Γηαρείξηζεο Τδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, αιιά δελ έρεη εθδνζεί αθφκα. Με ηελ ελ ιφγσ ΚΤΑ
ζεζπίδεηαη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν θαζνξίδεη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο
δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ.
5) Πεξηβαιινληηθέο Δπηζεσξήζεηο. ηελ Διιεληθή αγνξά δηαρείξηζεο απνβιήησλ,
επηθηλδχλσλ θαη κε, ην ζέκα ην αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ βξίζθεηαη αθφκε ζε πςειά επίπεδα.
Σαπηφρξνλα πηζηεχνπκε πσο αξθεηέο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ δηαρεηξίδνληαη ην
ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ απνβιήησλ ηνπο εθκεηαιιεπφκελεο ηνπο ιηγνζηνχο θαη ειιηπείο
πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο. χκθσλα κε ην άξζξν 20, παξαγ.5 ηνπ Ν. 4014 (ΦΔΚ 209Α /
21-9-2011 ), ζα έπξεπε ήδε λα είρε ζπζηαζεί Μεηξψν Πεξηβαιινληηθψλ Διεγθηψλ , γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ειέγρνπ ησλ ππνθείκελσλ ζε επηζεψξεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Απηή ηε ζηηγκή ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο δελ αξηζκεί ζε ζχλνιν πάλσ απφ 15
επηζεσξεηέο, πνπ βξίζθνληαη κνηξαζκέλνη ζε 3 γξαθεία, Βνξείνπ, Ννηίνπ Διιάδνο θαη
πεξηνρήο Οηλνθχησλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο βξίζθνληαη θαζεκεξηλά ζε δηθαζηηθέο
αίζνπζεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ παξειζνχζεο πεξηβαιινληηθέο ππνζέζεηο , αλ δελ
παξνπζηάδνληαη ζε δηθαζηήξηα, εηνηκάδνπλ ππνκλήκαηα θαη εθζέζεηο, κε ζπλέπεηα ν
θαζεκεξηλφο έιεγρνο λα είλαη αλεπαξθήο.
Πξνηείλνπκε άκεζα λα ζπζηαζεί ην Μεηξψν ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Διεγθηψλ. Οθηψ ρξφληα
κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 4014, απνηεινχλ πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα κελ έρεη
θιείζεη απηφ ην ζέκα. Η ρψξα δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ , επαξθψο εθπαηδεπκέλν ζε
πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ άκεζα λα ζπγθξνηήζνπλ ην ψκα ,
ππφ ηελ θαζνδήγεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ Δπηζεσξεηψλ πεξηβάιινληνο ηεο
ΔΤΔΠ.
Παξάιιεια πξνηείλνπκε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζεψξεζεο,
φπνπ ζα δηαρσξίδεη ηηο παξαβάζεηο ζε δηνηθεηηθέο ( κε αλαλεσκέλε ΑΔΠΟ, θιπ) θαη
ξχπαλζεο κε ηηο πξψηεο λα δίλεηαη ν ρξφλνο γηα ηελ επαλεπηζεψξεζή ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα (κηα πνπ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζπλήζσο επζχλεηαη ε έιιεηςε
πξνζσπηθνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο) θαη ηηο δεχηεξεο λα είλαη μεθάζαξνο ν αιγφξηζκνο
επηβνιήο πξνζηίκσλ. Να ηνλίζνπκε φηη 15 ρξφληα κεηά απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Τπεξεζίαο
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Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, δελ είλαη αθφκε γλσζηφο ν αιγφξηζκνο κε ηνλ νπνίν
επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ έληνλεο ακθηζβεηήζεηο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπο, ηδηαίηεξα γηα παξφκνηεο παξαβάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
6) Αλαβάζκηζε Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Απνβιήησλ (ΖΜΑ). Η ρψξα έθαλε έλα πνιχ
κεγάιν βήκα, έζησ θαη πνιχ θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έζεζε ζε εθαξκνγή ην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ. Πιένλ
φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ απφβιεηα ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην ειεθηξνληθφ
κεηξψν, ηφζν ηηο πνζφηεηεο, φζν θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπο, αιιά θαη ηηο εηαηξείεο κε
ηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ζα πξέπεη πιένλ λα αλαβαζκηζηεί κε έλα ζχζηεκα
απηφκαηνπ δηαζηαπξνχκελνπ ειέγρνπ (cross checking). Σν κεηξών όπσο είλαη ηώξα δελ
κπνξεί λα δηελεξγεί απηόκαηνπο ειέγρνπο. Οη έιεγρνη κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν
ρεηξνθίλεηα, πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλνη θαη ρξεηάδνληαη πάξα πνιχ ρξφλν. Δκείο
πξνηείλνπκε κία αλαβάζκηζε, όπνπ ην cross checking ζα γίλεηαη γηα όιεο ηηο εηαηξείεο
θάζε ρξόλν απηόκαηα θαη ην ζχζηεκα ζα θαηαγξάθεη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ
απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,5 ή 1% (ή ιηγφηεξν, απηφ ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί).
Ο ΠΑΔΠΠΔ, πξνηίζεηαη λα βνεζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη
ρψξα απηή ε αλαβάζκηζε.
7) πλαπνηέθξσζε εηζαγόκελσλ απνβιήησλ. Θεσξνχκε ζεκαληηθφ λα δίδεηαη
πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ εγρψξησλ απνβιήησλ - ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ (RDF) ζε
ηζηκεληνβηνκεραλίεο θαη αθνινχζσο ζηα εηζαγφκελα. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε
κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ΥΤΣΑ, εθαξκφδεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ
δξάζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαζψο επίζεο επηηπγράλνληαη θαη νη
ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ΔΓΑ, ΠΔΓΑ θαη Δπξσπατθή Έλσζε. εκαληηθή ζπκβνιή ζα
κπνξνχζε λα ππάξμεη απφ ηελ επαλαθνξά ηεο επηδφηεζεο απφ ηελ ΔΔΑΑ γηα ηελ παξαγσγή
θαη δηαρείξηζε απνξξηκκαηνγελψλ θαπζίκσλ πξνεξρφκελα απφ πιηθά ζπζθεπαζίαο.
8) Δμνξζνινγηζκόο ηνπ
ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΤ. Όπσο φινη γλσξίδνπκε, νη
πεξηζζφηεξνη Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ δπζιεηηνπξγνχλ κε απνηέιεζκα λα
ππάξρνπλ ζνβαξνί θίλδπλνη ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηε δεκφζηα πγεία. Θεσξνχκε
πσο είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο δηφηη είλαη ζνβαξά ηα πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη (π.ρ. έιιεηςε ειέγρνπ εηζεξρφκελνπ είδνπο απνβιήηνπ,
δπζιεηηνπξγία ΥΤΣΤ, θιπ).
9) Μειέηεο θαη είδε ζπκβάζεσλ ζηα Πεξηβαιινληηθά. Η Γηεζλήο Οκνζπνλδία πκβνχισλ
Μεραληθψλ (International Federation of Consulting Engineers – FIDIC), κε έηνο Ίδξπζεο ην
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1913, εθδίδεη θαη επηθαηξνπνηεί ζεηξέο ζπκβνιαίσλ (contracts) γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ
έξγσλ ππνδνκήο. Σα ζπκβφιαηα κεηαμχ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ (Owners) θαη Αλάδνρσλ
(Contractors) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηαθξίλνληαη σο αθνινχζσο:
Δθηέιεζε Έξγσλ είηε κε ρεδηαζκφ ηδηαίηεξα ηνπ θπξίσο Έξγνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
είηε κε ρεδηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή Δθηέιεζε Έξγσλ ζηε βάζε παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ
Turnkey, ή Δθηέιεζε Έξγσλ ζηε βάζε ρεδηαζκνχ θαη Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ζπγρξφλσο
αλάιεςεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο επζχλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ γηα κεγάιε ρξνληθή
πεξίνδν (Έξγα Design – Built and Operate – BOD)
Έξγα δηεξγαζηψλ (Processes) φπσο είλαη ηα κεγάια έξγα Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο
Νεξνχ θαη Απνβιήησλ ή ηα Δλεξγεηαθά Έξγα δεκνπξαηνχληαη είηε κε ζρεδηαζκφ απφ ηνλ
Αλάδνρν, είηε Turnkey, είηε BOD. ‟ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη ειεπζεξία ζηνλ Αλάδνρν
λα ζρεδηάζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε
Καλνληζκνχο, Πξνδηαγξαθέο θαη Πξφηππα, ν δε Δξγνδφηεο κε ηνπο πκβνχινπο Μεραληθνχο
ηνπ, δίλεη ην βάξνο ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεζκεχζεσλ ή απαηηήζεσλ ηνπ
ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα θάζε
θνξά κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
εκεηψλνπκε φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ FIDIC απαηηείηαη απφ ηηο δηεζλείο
Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή Έξγσλ
ππνδνκήο. εκεηψλνπκε επίζεο φηη ζηηο εθδφζεηο FIDIC πεξηιακβάλνληαη ζπληζηψκελα
ζπκβφιαηα κεηαμχ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη πκβνχισλ Μεραληθψλ γηα ηα δηάθνξα είδε
ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ ππνςήθησλ Αλαδφρσλ
ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.
Ο λ 4412/16 φπσο θαη φινη νη πξνεγνχκελνη θαη παξά ηνπο νξηζκνχο Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ,
δελ αληηκεησπίδνπλ κε δηαθξηηφ θαη θαηά ην δπλαηφλ ζαθή ηξφπν ηα δηάθνξα είδε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Δηδηθφηεξα γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεκφζηα έξγα, φπνπ ε ηερλνινγία ειέγρεηαη απφ φζνπο
απέθηεζαλ ηελ εκπεηξία λα ηελ εθαξκφδνπλ, ην ζεζκηθφ καο πιαίζην είλαη πβξηδηθφ. Αθελφο
βαζίδεηαη ζηελ εθπφλεζε ηνπ βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αθεηέξνπ
επηβάιιεη ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή κειεηεηψλ ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ ζην έξγν ηνπ
Αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπ ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ. Τθίζηαληαη
δειαδή έλα θαζεζηψο, φπνπ ζηηο πξνκειέηεο (Βαζηθφο ρεδηαζκφο ζε πξψην επίπεδν)
ππάξρεη δηαζηαζηνιφγεζε εμνπιηζκνχ θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο
απφδνζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ έξγνπ θαη θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα δεζκεπζεί γηα ηελ επίηεπμε
ηνπο κε ηε ζπλεπζχλε ζπκβνχισλ πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ζχκβνπινη ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο. Κακηά αηηηνινγία δελ κπνξεί λα ππάξρεη γηα ην θαζεζηψο απηφ .
ηα ζπκβφιαηα ηεο FIDIC, νη χκβνπινη Μεραληθνί εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, φηαλ απηή δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε θαη νπδέπνηε
εκπιέθνληαη ζηα ζπκβφιαηα κεηαμχ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη Αλαδφρσλ.
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Ο ξφινο ησλ πκβνχισλ Μεραληθψλ, ζχκθσλα κε ηα κε ηα ζπκβφιαηα ηεο FIDIC, πξέπεη λα
επηθεληξψλεηαη ζε ππεξεζίεο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηνχκελσλ γηα ηελ
απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ επίβιεςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ,
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε Καλνληζκψλ Αζθαιείαο θαη Πξνζηαζίαο θαη ηέινο ζηηο
απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο ειέγρνπ ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ην νπνίν έρεη
δεζκεπζεί κε ηε ζχκβαζε ν Αλάδνρνο.
Αλαγλσξίδνπκε φηη νξηζκέλα κηθξά ζρεηηθά Πεξηβαιινληηθά έξγα κπνξεί λα ζρεδηάδνληαη απφ
ζπκβνχινπο κεραληθνχο θαη λα δεκνπξαηνχληαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά.
Πξέπεη φκσο λα είλαη απνιχησο θαζαξφ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε
ηνπ απνηειέζκαηνο ηε θέξεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φρη ν Αλάδνρνο. Απνηειεί ζέκα κεηαμχ
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη πκβνχινπ ε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ θάζε κέξνπο
θαη ζεκεηψλνπκε φηη ζηα έληππα ηεο FIDIC πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ.
Απφ ηα πξνεγνχκελα θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία καο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ4412/16, αιιά
θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ, ζα πεξηκέλακε απφ ην Τπνπξγείν λα πξνζαξκνζηεί θαηά
πξνηεξαηφηεηα ζηελ εηζαγσγή θαη ζηε ρψξα καο ησλ δηαθξηηψλ ζπκβνιαίσλ ηεο FIDIC γηα
φια ηα είδε έξγσλ, πξάγκα πνπ ζα εμππεξεηνχζε θαη ηνπο εγρψξηνπο Αλαδφρνπο λα
ρξεκαηνδνηνχληαη επρεξέζηεξα απφ ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο, αιιά θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα
ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπο. Η αλάγθε εθαξκνγήο ησλ ζπκβνιαίσλ
FIDIC θαη ζηε ρψξα καο πξνβάιεη επηηαθηηθά θαη άκεζα. Δίλαη αδήξηηε.
10) πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο. Ο χλδεζκφο καο είλαη εζληθφ κέινο ηεο FEAD Δπξσπατθή Οκνζπνλδία δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ. Η FEAD
αληηπξνζσπεχεη ηε βηνκεραλία δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηεο ΔΔ. Η ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ
πλδέζκνπ καο απνθέξεη ζεκαληηθέο ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο θαη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ. Θα ζέιακε λα ζαο κεηαθέξνπκε
ηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε απνθηήζεη απφ ηελ ζπκκεηνρή καο, ζε δηεζλείο
νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο. Σφζν ε γλψζε απφ ηελ ζπκκεηνρή
καο ζηελ FEAD φζν θαη ε εκπεηξία ηνπ πλδέζκνπ καο αιιά θαη ησλ κειψλ καο ζα ήκαζηαλ
ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξέρνπκε νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζην
Τπνπξγείν ζαο.
Όπσο αλαθέξακε θαη αλσηέξσ, ν χλδεζκφο καο έρεη πάλσ απφ 90 κέιε – εηαηξείεο, νη
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η πνιπεηήο
εκπεηξία ηφζν ηνπ ζπλδέζκνπ καο φζν θαη ησλ κειψλ καο, καο θαζηζηά ηθαλνχο λα
παξέρνπκε νπνηαδήπνηε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία επηζπκείηε πξνθεηκέλνπ απφ θνηλνχ λα
πεηχρνπκε ζηφρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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Σέινο, ραηξεηίδνπκε, ηελ πξσηνβνπιία ζαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνώζεζε ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο 23 λέσλ έξγσλ ΜΔΑ.

Μεηά ηηκήο,
Γηα ηνλ ΠΑΔΠΠΔ

Γθνιηφπνπινο Κσλζηαληίλνο
Πξφεδξνο Γ
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