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ΠΡΟΣ
τον κ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
της εφηµερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Θέµα: Υπερβολικές εκπτώσεις : το σαράκι που τρώει τα δηµόσια έργα και τους
εργολάβους.
Αξιότιµε κ. διευθυντά
∆ιάβασα µε µεγάλη προσοχή το άρθρο της έγκριτης εφηµερίδας σας γιά τη νοθεία του
ανταγωνισµού στους διαγωνισµούς των δηµοσίων έργων στο οποίο εµπεριέχονται και οι
έγκυρες απόψεις του ΣΑΤΕ.
Πολύ φοβούµαι όµως ότι τα πράγµατα είναι πολύ πιο σοβαρά και οι παθογένειες
τεράστιες.
Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων έχει ελαχιστοποιηθεί και το ΣΕΣ
(νέο ΕΣΠΑ) έχει καθυστερήσει δραµατικά, σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες ραγδαίες και
συχνά ασαφείς και ατελέσφορες αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο των δηµοσίων έργων
πού καθυστέρησαν και καθυστερούν τους διαγωνισµούς, η ανεργία στον κλάδο τα έτη
2016 και 2017 έχει χτυπήσει κόκκινο.
Όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι σε αδιέξοδο και οι συνθήκες ανταγωνισµού
ευεπίφορες για αλύπητο "χτύπηµα" των έργων.
Το γεγονός ότι οι εκπτώσεις έχουν ξεπεράσει το 70% (73,2% πολύ πρόσφατα σε έργο
δηµοτικής επιχείρησης) και µεσοσταθµικά στο σύνολο των διαγωνισµών κυµαίνονται
σταθερά άνω του 60% πανελλαδικά σηµαίνει ότι:
1) είτε οι προϋπολογισµοί των έργων είναι εξόχως υπερτιµολογηµένοι σε σχέση µε την
αγορά πράγµα απίθανο διότι ισχύουν από το 2004 µε συνεχείς µειώσεις και εξ άλλου τα
χρόνια της κρίσης µόνο το εργατικό κόστος συµπιέστηκε δραστικά και όχι οι βασικές
τιµές πρώτων υλών και υλικών.
2) είτε οι προσφορές των συναδέλφων είναι υπερβολικά χαµηλές και κάτω του κόστους
λόγω της ανεργίας οπότε θα εκτελέσουν τα έργα επί ζηµία τους ή θα τα εγκαταλείψουν
ηµιτελή λόγω οικονοµικής αδυναµίας.
3) είτε θα επιχειρήσουν οι ανάδοχοι "σαρωτικές δηµιουργικές αλλαγές" στο φυσικό
αντικείµενο των εργασιών των έργων καθώς και δραστική µείωση του κόστους λόγω
υποβάθµισης της ποιότητας.
Αυτό που λέµε λαϊκά : "άλλα αντί άλλων κ ότι πάρει η πρώτη..."
Εκµεταλλευόµενοι πάντα κενά και ασάφειες των µελετών καθώς και ολιγορίες των
υπευθύνων "πάσης φύσεως".
Χωρίς επ' ουδενί να εξαιρώ τις ευθύνες των συναδέλφων και του γράφοντα προσωπικά
για τα παραπάνω.
Με όλες τις παραπάνω εκδοχές- πλην της πρώτης που απέρριψα - τα έργα
κινδυνεύουν απολύτως να ναυαγήσουν.
Τα παραδείγµατα πολλά και στη γειτονιά µας µε σιδηροδροµικά έργα, έργα
ασφαλτοστρώσεων, οικοδοµικά κ.λ.π
Επίσης σίγουρα είναι και τα οικονοµικά "ναυάγια" πολλών εργοληπτικών επιχειρήσεων
στο µέλλον πού "ειδικεύονται", έστω κατ' ανάγκη, στις υπερβολικές εκπτώσεις
επιλέγοντας συχνά και τις αρεστές υπηρεσίες.

1

Όπως σίγουρο είναι ότι οι εκπτώσεις αυτές ξεπερνούν κάθε επιχειρηµατική πρακτική,
είναι δύο και τρεις φορές κάτω του κόστους του έργου όσο κι αν αυτό συµπιεστεί από
πιθανές "ελαστικές" πρακτικές και άλλα πιθανά βοηθήµατα.
ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ και ΠΑΡΩ∆ΙΑ µε τον ποιο απροκάλυπτο τρόπο µπροστά στα µάτια
ηµών και υµών και των εντεταλµένων από την πολιτεία να φυλάττουν Θερµοπύλας....
Βέβαια θα ρωτήσει κάποιος καλοπροαίρετος : δεν είναι προς το συµφέρον του δηµοσίου
τα φτηνότερα έργα όπως δήλωσε και ο κ. υπουργός;
Λέω λοιπόν ότι κάθε τι ακριβό δεν είναι απαραίτητα και καλό αλλά στα δηµόσια έργα
κάθε τι εξευτελιστικού κόστους είναι σίγουρα προβληµατικό ή και άχρηστο και εν τέλει
πανάκριβο.
∆ιότι εργολάβους ευεργέτες του δηµοσίου προσωπικά δεν έχω συναντήσει στο συνάφι....
Και τι όµως µπορεί να γίνει;
Κε ∆ιευθυντά
Ο νόµος 4412/2016 άρθρο 88 παραγρ.1 προβλέπει ότι : "Όταν οι προσφορές φαίνονται
ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες
αρχές ΑΠΑΙΤΟΥΝ από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους...."
Η ανωτέρω διάταξη έχει άµεση εφαρµογή από την ψήφιση του νόµου και ∆ΕΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ άλλην ερµηνευτική διάταξη για να εφαρµοστεί, παρά µόνον για
περαιτέρω πιθανές διευκρινίσεις.
Με την διάταξη αυτή δηµιουργείται δέσµια εκ του νόµου υποχρέωση στις αναθέτουσες
αρχές να ΑΠΑΙΤΟΥΝ εξηγήσεις (δηλ. να ζητούν ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ) από όσους
προσφέρουν προσφορές που ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ στις αρχές ασυνήθιστα χαµηλές (έχουν δηλ.
µεγάλες εκπτώσεις).
Εννοείται ότι θα ακολουθήσει ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των αιτιολογήσεων αυτών και έτσι µία
προσφορά θα κριθεί αν θα απορριφθεί η όχι.
Και ώ του θαύµατος !!
Όλες οι αρχές και υπηρεσίες, τουλάχιστον στην περιφέρειά µας που ξέρω, έπαθαν
ΤΥΦΛΩΣΗ !!!
Τι 60%, τι 70% εκπτώσεις δίνουν οι συνάδελφοι στις δηµοπρασίες όλα τούς ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ
φυσιολογικά και προχωρούν στην κατακύρωση στον µειοδότη.
Και ας γελάει ο κόσµος όλος µε αυτήν την κατάντια. Κι ας παραδέχονται και οι ίδιοι ότι οι
εκπτώσεις είναι εξωφρενικές.
Προσωπικά εφέτος έχω υποβάλλει 5 αιτήσεις σε υπηρεσίες να εφαρµόσουν τον νόµο και
να ζητήσουν αιτιολογήσεις για υπερβολικές εκπτώσεις σε διαγωνισµούς που έλαβα
µέρος και δεν πήρα καν απάντηση. Αντίθετα σε πολλές άλλες υπηρεσίες άλλων
περιφερειών η και της κεντρικής διακυβέρνησης (υπουργεία) έχουν ζητηθεί αιτιολογήσεις
και έχουν απορριφθεί προσφορές.
ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ λοιπόν επί της ουσίας οι αναθέτουσες αρχές όταν υιοθετούν
τέτοιες εξόφθαλµα υπερβολικές εκπτώσεις χωρίς αιτιολόγηση. Και αν αύριο
µεθαύριο στραβώσουν τα έργα αυτά θα είναι υπόλογες και νοµικά για το γεγονός αυτό.
Γιατί όµως δεν το κάνουν;
Γιατί η αξιολόγηση των αιτιολογήσεων προσθέτει δουλειά και ευθύνες.
Απαιτεί συλλογή αντικειµενικών στοιχείων κόστους και κρίση.
Ενέχει και τον φόβο προστριβών και πιθανών ενστάσεων από απορριφθέντες.
Αλλά αυτή είναι η δουλειά τους προκειµένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η οµαλή
κατασκευή των έργων και ο υγιής ανταγωνισµός.
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Γνωρίζω ότι στις υπηρεσίες υπάρχουν ικανοί µηχανικοί που δεν θα τους είναι δα τόσο
δύσκολο να αξιολογήσουν και να απορρίψουν πιθανά προσφορές µε εκπτώσεις 60% και
70%.
Γνωρίζω επίσης βεβαίως ότι η προηγούµενη προσπάθεια αιτιολογήσεων - αξιολογήσεων
το 1996 -1997 δεν προκαλεί ευχάριστες µνήµες για να το πω κοµψά.
Όµως σήµερα είναι 2017,είµαστε υπό επιτήρηση και διαρκή αξιολόγηση και ως χώρα και
υπάρχει αρκετή γνώση και από άλλες χώρες στον τοµέα αυτόν.
Κε διευθυντά
Συνοψίζοντας την επιστολή µου αυτή θα ήθελα να σας εκφράσω την αγωνία και το άγχος
που µε διακατέχει τόσον εµένα όσο και άλλους συναδέλφους για την τύχη των
επιχειρήσεών µας µπροστά στο φαινόµενο της εργοληπτικής "πειρατείας"
(συγχωρήστε µου την έκφραση) πού περιέγραψα πιο πάνω.
∆ύο σχεδόν χρόνια άνεργες ή υπολειτουργούσες πολλές υγιείς επιχειρήσεις δεν έχουν
πια άλλη διέξοδο από το λουκέτο ή την "πειρατεία" των αλόγιστων εκπτώσεων που πάλι
σε λουκέτο οδηγεί.
Αφήστε που οι επιχειρήσεις αυτές χωρίς έργα δεν θα διαθέτουν κύκλο εργασιών και
προϋπηρεσία για να λάβουν µέρος στους διαγωνισµούς σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις.
Φαύλος κύκλος δηλαδή.
Στο σηµείο αυτό υποβάλλω έκκληση στον κ. Περιφερειάρχη, την αποκεντρωµένη
διοίκηση, τους κ.κ αντιπεριφεριάρχες, τους δηµάρχους, τους διευθυντές υπηρεσιών και
κάθε αρµόδιο αναθέτουσας αρχής όπως:
α) ∆ώσουν τις σχετικές εντολές για την εφαρµογή του νόµου όσον αφορά τις
αιτιολογήσεις - αξιολογήσεις των εξόφθαλµα υπερβολικών εκπτώσεων.
β) Εντείνουν τους πάσης φύσεως ελέγχους για την πορεία των έργων και την
εφαρµογή των µελετών χρησιµοποιώντας και κάθε ανεξάρτητο φορέα και µέθοδο όπως
οι πραγµατογνώµονες και οι πραγµατογνωµοσύνες από το Τεχνικό Επιµελητήριο.
Ας ξεκινήσουν από τα έργα µε τις υψηλότερες εκπτώσεις και ας είναι δειγµατοληπτικά για
αρχή.
Είµαι σίγουρος πως θα ανακαλύψουν πολλούς σκελετούς στα ντουλάπια !!!

Υπόχρεος για την φιλοξενία και πάντα πρόθυµος για περαιτέρω παροχή πληροφοριών
και εξηγήσεων.
Πάτρα 02/08/2017
Με εκτίµηση
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