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Αντιδρούν οι µικροί εργολάβοι για το νέο ΕΣΠΑ
Η ραχοκοκαλία του κατασκευαστικού δυναµικού της χώρας έχει αποκλειστεί
από το νέο ΕΣΠΑ υποστηρίζουν οι διοικήσεις των µικρότερων τεχνικών
εταιρειών. Ζητούν στοιχεία για την κατανοµή των κονδυλίων καθώς θεωρούν
πως η πλειοψηφία οδεύει προς 5 - 10 µεγάλα έργα.
Ανεβάζουν τους τόνους οι τεχνικές εταιρείες µε τις διοικήσεις των εργοληπτικών
οργανώσεων να θεωρούν πως δεν περισσεύει ούτε ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για τις
µικρότερες επιχειρήσεις. Με συνεχείς παρεµβάσεις υποστηρίζουν πως σχεδόν όλα τα
κονδύλια οδεύουν προς µεγάλα έργα που είναι αντικείµενο των πέντε ισχυρότερων
οµίλων του κλάδου, ενώ ζητούν ραντεβού µε τις ηγεσίες των υπουργείων Ανάπτυξης
και Υποδοµών.
«Η µερίδα του λέοντος από τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ οδεύει προς τους οδικούς
άξονες, το µετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, µεγάλα σιδηροδροµικά έργα, τα Σ∆ΙΤ στα
απορρίµµατα και τα λεγόµενα έργα γέφυρες που δεν θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος
του 2015» δηλώνει στο Euro2day.gr ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος
Τεχνικών Εταιρειών) Ζαχαρίας Αθουσάκης.Ο ίδιος προσθέτει πως τα κονδύλια των
περιφερειακών προγραµµάτων του νέου ΕΣΠΑ δεν αρκούν για να στηρίξουν τη
ραχοκοκαλιά του κατασκευαστικού δυναµικού της χώρας αφού κατευθύνονται προς
άλλους τοµείς.
Οι διοικήσεις των µικρότερων εταιρειών υποστηρίζουν πως ακόµα και σε περιπτώσεις
που το δηµόσιο µπορεί να προκηρύξει µικρότερα έργα, επιλέγει τους διαγωνισµούς
µεγάλου προϋπολογισµού που απευθύνονται σε λίγους, όπως συνέβη πρόσφατα στην
Εγνατία Οδό. Η διοίκηση της τελευταίας προκήρυξε δύο διαγωνισµούς συντήρησης
ύψους 60 εκατ. ευρώ, που στην ουσία αποτελούσαν απαραίτητη «ένεση» για την
ολοκλήρωση άλλων εργολαβιών.
«Απειλούνται περίπου 900 επιχειρήσεις και γύρω στις 5.000 ατοµικές εταιρείες οι
οποίες εκτελούσαν επί δεκαετίες µικρότερα έργα στην περιφέρεια» λέει ο κ. Αθουσάκης.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ υπενθυµίζει πως στις αρχές της εβδοµάδας η διοίκηση του
συνδέσµου ζήτησε να «σπάσει» σε περισσότερες εργολαβίες το τµήµα Πάτρα Πύργος
που προκηρύχθηκε προ ηµερών µε προϋπολογισµό 475 εκατ. ευρώ.
Οι διοικήσεις των εργοληπτικών οργανώσεων που εκπροσωπούν µικρότερες τεχνικές
εταιρείες αντιδρούν γιατί ακόµα και για τα έργα που προγραµµατίζονται ασκούνται
πιέσεις ώστε να δηµοπρατηθούν ως µεγάλες εργολαβίες. «Πρόσφατα ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µας είπε πως µπορεί να χρηµατοδοτήσει τον Βόρειο
Οδικό Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), αλλά ως ενιαία εργολαβία» λέει ένας εξ αυτών. Όταν οι
εργολάβοι διαµαρτυρήθηκαν ο εκπρόσωπος της ΕΤΕπ τους είπε «να γίνουν
υπεργολάβοι των οµίλων που θα αναλάβουν το έργο».
«Η σαλαµοποίηση των έργων δεν ωφέλησε» υποστηρίζει η άλλη πλευρά που
υπενθυµίζει τις συνεχείς υπερβάσεις, τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές εργολάβων που
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συνόδευε επί δύο δεκαετίες τις εργολαβίες στο εθνικό δίκτυο της χώρας. « λλο
σαλαµοποίηση και άλλο η προκήρυξη του ΒΟΑΚ ως µια εργολαβία του ενός δισ. ευρώ»
απαντά ο κ. Αθουσάκης. Ο ίδιος υπενθυµίζει πως σχεδόν όλοι οι φορείς της Κρήτης
αντιδρούν στην ιδέα κατασκευής του έργου µε σύµβαση παραχώρησης που θα
συνοδεύεται από διόδια. Όµως, χρήµατα από το νέο ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν παρά µόνο για
δύο τρεις µικρές εργολαβίες του ΒΟΑΚ.
Οι διοικήσεις των τεχνικών εταιρειών αντιδρούν και στο γεγονός πως καταργήθηκαν
τα κατώτατα όρια των εργοληπτικών πτυχίων και οι µεγάλοι όµιλοι µπορούν
ευκολότερα να διεκδικούν µικρότερα έργα. Την ίδια στιγµή παραµένουν τα ανώτατα
όρια, µέχρι να δηµοσιευθεί το προεδρικό διάταγµα µε το οποίο θα αλλάζει το καθεστώς
των εργοληπτικών πτυχίων. Η ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών είχε υποσχεθεί πως θα
υπάρχει προσχέδιο του προεδρικού διατάγµατος από τον Σεπτέµβριο, αλλά µέχρι
σήµερα το κείµενο αγνοείται.
Σηµειώνεται, πάντως, πως οι ισχυροί όµιλοι είχαν ούτως ή άλλως θυγατρικές εταιρείες
µε πτυχία χαµηλότερης τάξης ώστε να διεκδικούν µικρότερα έργα. Όµως, οι εργολήπτες
υποστηρίζουν πως τώρα είναι πιο εύκολη η συµµετοχή τους, ενώ οι µικρότεροι δε
µπορούν να διεκδικήσουν έργα άνω των 50 εκατ. ευρώ.

