
Το σύστημα Μελέτη-

Κατασκευή

στις δημόσιες συμβάσεις 

παραγωγής

περιβαλλοντικών έργων.
Ν.&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017



ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ορθολογική 
χρήση φυσικών  

πόρων

Βιώσιμη 
Ανάπτυξη

Κυκλική 
Οικονομία

Επιχειρηματικές 
Ευκαιρίες



Ευρωπαϊκές 
οδηγίες

Διαμόρφωση 
πολιτικής

Υστέρηση 
πραγματοποίησης

Πρόστιμα

Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες



Η Κατάσταση σήμερα

 Ανυπαρξία Ολικού Σχεδιασμού 

 Έλλειψη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Έργων

 Μερική Εφαρμογή Εθνικού Περιφερειακού Σχεδιασμού

 Δημιουργία Μακροχρόνιου  Στρατηγικού Σχεδιασμού



Θεσμικό Πλαίσιο

 Βέλτιστος τρόπος παραγωγής έργων         Σύστημα Δημοπράτησης

 Έργα Περιβάλλοντος   =  «Βιομηχανικές Μονάδες»

 Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)



Ο Νόμος 4412/2016 

 Σύστημα Δημοπράτησης Μελέτη-Κατασκευή

«Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης»

 Στρεβλώσεις 

1. Σύνταξη και Υπογραφή Μελέτης

2. Αξιολόγηση Μελέτης Προσφοράς

3. Ευθύνη Υλοποίησης Σύμβασης



Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες

 Διαγωνισμός μελέτης με απονομή βραβείων

 Κλειστή διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικός διάλογος

 Εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και διαφάνειας

 Δεν εφαρμόζονται στην πράξη

 Μη διακριτές ευθύνες των αρχών

 Παράβαση διατάξεων περί μικτών συμβάσεων

 Στρέβλωση του ρόλου των μελετητών

 Δεν διενεργούνται οι διαγωνισμοί μετά από κρίση των τεχνικών προσφορών 



Παραγωγή Έργων Περιβάλλοντος

 Να επιφέρει το αποτέλεσμα που προβλέπεται από την νομοθεσία και τις 

προδιαγραφές. 

 Να είναι οικονομικό στην παραγωγική του φάση (λειτουργία)

 Να είναι άρτια και αξιόπιστη η κατασκευή του

 Να είναι οικονομικό στην κατασκευή του

 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας

 Να εκτελεστεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα.



Αναγκαία κριτήρια στο Σύστημα 

Μελέτη-Κατασκευή
 Ως κυρίαρχο κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αυτά τα έργα 

πρέπει να είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του κατασκευαστή. 

 Να έχει την δυνατότητα η εταιρεία που συμμετέχει να υπογράφει την Μελέτη 

Προσφοράς του έργου με τα κριτήρια που αφορούν και τις λοιπές εταιρείες 

από χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη μακροχρόνια λειτουργία της εγκατάστασης 

συμπεριλαμβάνοντας και την αντίστοιχη δαπάνη.

 Οι επιτροπές αξιολόγησης να στελεχώνονται από Μηχανικούς με εμπειρία σε 

αντίστοιχα έργα



1. Προώθηση Έρευνας – Καινοτομία - Εξωστρέφεια

2. Βιώσιμη Ανάπτυξη

Απαίτηση

Στόχος

1. Άρση Στρεβλώσεων

2. Δημιουργία ιδιαίτερου θεσμικού πλαισίου


