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Mε απίστευτες εκπτώσεις στις δηµοπρατήσεις δηµόσιων έργων ολοκληρώνεται το 2015. Στους πρώτους 10 µήνες οι µειοδότες
ξεπέρασαν κάθε φαντασία µε εκπτώσεις 50-60-70% ενώ σε µία περίπτωση έφτασε το 82,50%!
Συγκεκριµένα για το έργο της αντιπυρικής προστασίας της Πάρνηθας η εταιρεία "Έργα Πρασίνου ΑΤΕ" έδωσε έκπτωση 82,5%
αφήνοντας άναυδους όλους τους συµµετέχοντες και αναλαµβάνοντας ένα έργο από 2,3εκ.ευρώ στα 410 χιλιάδες ευρώ.
Όµως το φαινόµενο των απίστευτων εκπτώσεων ήταν παρόν όλη τη χρονιά. Σε έργο βελτίωσης οδοστρωµάτων της Περιφέρειας
Αττικής κόστους 4,6εκ.ευρώ η "Οδός ΑΤΕ" έδωσε 64% ενώ σε δεύτερο παρόµοιο διαγωνισµό (6,3εκ.ευρώ) η ίδια εταιρεία έδωσε
67,68%.
Το ίδιο φαινόµενο έχουµε και σε κτιριακά έργα. Στο έργο του Γυµνασίου-Λυκείου Καρατούλας στην Ηλεία (φορέας Κτιριακές
Υποδοµές) κόστους 5,5εκ.ευρώ η εταιρεία "Καµαριώτης ΑΤΕΕ" έδωσε έκπτωση 58,02%.
Σε έργο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για εγκατάσταση φωτισµού στρωµµένων επιφανειών κόστους 2,58εκ.ευρώ ο ανάδοχος
"Μ.Τσόντος ΑΕ" έδωσε έκπτωση 65% ενώ σε έργο ανάσχεσης καταπτώσεων πρανών στη Λέσβο κόστους 2,5εκ.ευρώ η Κ/Ξ
Φουντούκος ∆.- Φουντούκος Ν" έδωσε έκπτωση 69%!
Ακόµα και στα µεγάλα έργα είχαµε υπερβολικές εκπτώσεις. Στο σιδηροδροµικό έργο Πολύκαστρο-Ειδοµένη κόστους 23,5εκ.ευρώ η
εταιρεία "Σιδηροδροµικά Έργα ΑΤΕ" έδωσε έκπτωση 52,38% ενώ στο έργο για το Φράγµα Ανάβαλου κόστους 25,9εκ.ευρώ η
εταιρεία "Λατοµική ΑΤΕ" έδωσε έκπτωση 51,88%.
Το φαινόµενο των υπερβολικών εκπτώσεων συνεχίστηκε όλη τη χρονιά και τα παραπάνω παραδείγµατα είναι απλώς ενδεικτικά
καθώς όλος ο κατάλογος είναι γεµάτος µε εκπτώσεις άνω του 50%. Που αποδίδεται όµως αυτό το φαινόµενο;
Σύµφωνα µε το Ζαχαρία Αθουσάκη πρόεδρο του ΣΑΤΕ που µίλησε στο ypodomes τα πράγµατα είναι απλά: "Στις δηµοπρατήσεις
γίνεται "η σφαγή των αµνών". ∆ίδονται τεράστιες εκπτώσεις απλά και µόνο για να πάρουν το έργο, την προκαταβολή για να
καλύψουν τρέχουσες ανάγκες και µετά το έργο µένει µετέωρο".
Σύµφωνα µε τον κο Αθουσάκη: "Το πρόβληµα µε τις εκπτώσεις µπορεί να λύθεί µόνο µε την εφαρµογή αλγόριθµου και την
εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη συµφερότερη τιµή και όχι τη χαµηλότερη.
Είναι ένα σύστηµα που αξιολογεί και όταν η τιµή βρεθεί κάτω του κόστους απορρίπτεται. Με τον αλγόριθµο έχουµε υπολογισµό
του ελάχιστου κόστους το οποίο ταιριάζει και στους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς. Το εφαρµόζει ήδη µε επιτυχία η Ιταλία και η
Ιρλανδία. Γιατί όχι και εµείς;" αναρωτιέται ο κος Αθουσάκης.
Πρόσφατα σε ηµερίδα του ΣΤΕΑΤ επισηµάνθηκε το παράδοξο γεγονός των υπερβολικών εκπτώσεων και τις καταστροφικές
συνέπειες που έχει τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα ίδια τα έργα µιας και η πολύ χαµηλή τιµή πολλές φορές φέρνει µεγάλα
προβλήµατα στα έργα που µένουν ηµιτελή ενώ πολλές από τις εταιρείες που αναλαµβάνουν τα έργα µε τέτοιες εκπτώσεις
αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.
Όπως φαίνεται το αυστηρά µειοδοτικό σύστηµα αν και πρόσκαιρα δείχνει να είναι το συµφερότερο για το Ελληνικό ∆ηµόσιο στις

περισσότερες περιπτώσεις δηµιουργεί προβλήµατα, αιτήµατα αποζηµιώσεων και τελικά µη υπολογισµένο κόστος, κοινωνικό και
οικονοµικό που καλείται ο φορέας υλοποίησης να αποπληρώσει και κατ` επέκταση ο πολίτης. ∆εν είναι τυχαίο πως το µεγαλύτερο
κοµµάτι του ΕΣΠΑ δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί λόγω των ατελείωτων προβληµάτων στα εργοτάξια που τελικά οδηγούνται προς
ολοκλήρωση στο νέο ΕΣΠΑ θυσιάζοντας εκατοντάδες νέα έργα άρα και νέα χρηµατοδότηση.
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