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Και τους εργολάβους τροµάζουν… οι εκπτώσεις! 

Ο ΣΑΤΕ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΠΑΤΡΙΣ  

Στις Οκτ 12, 2017  

Η απόλυτη φρενίτιδα επικρατεί στις εκπτώσεις που δίδονται στις τιµές των δηµοσίων έργων, 
καθώς έχουν απογειωθεί σε ποσοστά  που υπερβαίνουν το δυσθεώρητο 60%. 

Αυτό το γεγονός όµως, εγείρει τεράστια ζητήµατα σε σχέση µε την ποιότητα των έργων που 
κατασκευάζονται. Καταιγιστικές αντιδράσεις και αγωνία εκφράζεται τόσο από την 
αυτοδιοίκηση, η οποία θέτει το θέµα της ποιότητας των έργων που δηµοπρατεί, όπως και από 
τον  Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών. 

Οι παραπάνω αντιδράσεις φαίνεται ότι έχουν παρακινήσει το αρµόδιο υπουργείο να βάλει στο 
µικροσκόπιο το επίµαχο θέµα και να αναζητήσει λύσεις. Όπως αποκαλύπτει στην «Π» ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών Ζαχαρίας Αθουσάκης, ήδη έχει 
συγκροτηθεί µια επιτροπή στο αρµόδιο υπουργείο, η οποία ερευνά το θέµα και εξετάζει το 
ενδεχόµενο της επαναφοράς του µαθηµατικού τύπου. 

Αυτό σηµαίνει ότι εάν υιοθετηθεί η επιλογή αυτή,  τότε ο ανάδοχος ενός έργου θα προκύπτει 
από τον µέσο όρο των προσφορών που κατατίθενται σε µια διαγωνιστική διαδικασία. Ο κ. 
Αθουσάκης τονίζει ότι είναι εξαιρετικά µεγάλης σοβαρότητας και απολύτως κρίσιµο ζήτηµα οι 
απαράδεκτα χαµηλές τιµές που δίδονται στις έως τώρα δηµοπρασίες. 

Όταν το κράτος έχει προϋπολογίσει ένα έργο 10 εκ. και εµείς δίνουµε προσφορά 3,5 εκ., 
οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια σε υποβαθµισµένη ποιότητα κατασκευής. Ο ανάδοχος δεν 
µπορεί να καλύψει από την τσέπη του το 20%  που αντιστοιχεί στην έκπτωση του έργου ούτε 
µπορεί εµπρόθεσµα να το ολοκληρώσει. 

Όπως αναφέρει ο κ. Αθουσάκης, πολλές εταιρείες οι οποίες είτε δεν θέλουν να απολύσουν 
κόσµο είτε γιατί θέλουν να κάνουν ανακύκλωση των δανεισµών που έχουν µε την τράπεζα 
είτε γιατί πρέπει να διατηρήσουν το εργοληπτικό τους πτυχίο, το οποίο είναι συνάρτηση του 
κύκλου των εργασιών που γίνεται κάθε τρία χρόνια από κάθε εταιρεία, αναγκάζονται να 
κάνουν µεγάλες εκπτώσεις. 

Όµως, το θέµα που δηµιουργείται είναι ότι οι χαµηλές προσφορές συµπαρασύρουν τις 
εταιρείες που µπαίνουν σε αυτή τη λογική, µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Ο ίδιος εκφράζει την 
ελπίδα του το εν λόγω ζήτηµα να αντιµετωπισθεί µε τη δέουσα σοβαρότητα από το αρµόδιο 
υπουργείο και να δροµολογηθούν λύσεις από την οµάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί για 
το σκοπό αυτό. Θεωρητικά η επιτροπή θα πρέπει να έχει  ολοκληρώσει την αλλαγή του νόµου 
έως το τέλος του χρόνου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, αν το υπουργείο δεν δροµολογήσει µια φόρµουλα διαχείρισης της 
κατάστασης, τότε οδηγούµαστε σε τραγικές  καταστάσεις καθώς δεκάδες τεχνικές εταιρείες 
δεν θα αντέξουν και έτσι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος πτωχευµένων εταιρειών που δεν θα 
αντέξουν να δέχονται τις αφόρητες πιέσεις του ξέφρενου ανταγωνισµού και θα ανοίξει νέος 
κύκλος πτωχευµένων εταιρειών. 

 


