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Προς τον
Ειδικό Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ
κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη

Αγαπητέ κ. Ειδικέ Γραμματέα,

Μετά από αναφορές μελετητικών εταιρειών και μελετητών προς τον Σύνδεσμο, περιήλθε
σε γνώση μας μια αξιοπερίεργη σύμπτωση που αφορά σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών ή /
και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων που χρηματοδοτούνται
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Συγκεκριμένα, κατ’ επανάληψη, αναδεικνύεται στην τεχνική βαθμολογία πρώτο
υποψήφιο σχήμα με σημαντική διαφορά από τους υπολοίπους υποψηφίους αναδόχους το
οποίο, μετά και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, αποδεικνύεται ότι έχει δώσει και τη
μικρότερη έκπτωση. Ταυτόχρονα, άλλο υποψήφιο σχήμα λαμβάνει στην τεχνική βαθμολογία
βαθμό λίγο πάνω από 60, παραμένοντας έτσι οριακά στον διαγωνισμό. Κατά το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών διαπιστώνεται ότι το δεύτερο αυτό σχήμα έχει υποβάλει ασυνήθιστα
χαμηλή προσφορά (με έκπτωση της τάξης του 90%, όταν οι περισσότερες εκπτώσεις κινούνται
περί το 50 – 60%).

Το πρώτο αξιοπερίεργο που κίνησε την προσοχή μας είναι ότι, αν έλειπε αυτό το
δεύτερο σχήμα, με την πολύ χαμηλής ποιότητας τεχνική προσφορά και την ασυνήθιστα χαμηλή
οικονομική προσφορά, το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα ήταν διαφορετικό. Δηλαδή,
δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί ανάδοχος το πρώτο σχήμα (με την ασυνήθιστα μεγάλη διαφορά
βαθμολογίας από τους υπολοίπους υποψηφίους στην τεχνική αξιολόγηση και την - με μεγάλη
διαφορά - ακριβότερη προσφορά), αλλά θα αναδεικνύονταν κάποιο άλλο σχήμα με επίσης
ποιοτική τεχνική προσφορά, αλλά ταυτόχρονα χαμηλότερη οικονομική, γεγονός που
συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο.

Περαιτέρω, το πλέον αξιοπερίεργο είναι ότι στις θέσεις αυτές (δηλαδή αφενός πρώτος με
μεγάλη διαφορά στην τεχνική βαθμολογία, υψηλή οικονομική προσφορά και τελικά ανάδοχος
και αφετέρου τελευταίος στην τεχνική βαθμολογία με ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά
που με την παρουσία του επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα), εναλλάσσονται συγκεκριμένα



μελετητικά σχήματα, γεγονός που δημιουργεί βάσιμα ερωτήματα για ύπαρξη εναρμονισμένων
πρακτικών με στόχο τη φαλκίδευση του διαγωνιστικού αποτελέσματος.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, μας έχουν γίνει αναφορές για τους παρακάτω
διαγωνισμούς:

 Μελέτη ολοκλήρωσης αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλιμνίων οικισμών
Τριχωνίδας (του Δήμου Αγρινίου)

 Προμελέτη, ΜΠΕ και τεύχη δημοπράτησης ΕΕΛ οικισμού Νεμέας (του Δήμου
Νεμέας)

Παράλληλα, ανάλογα δεδομένα φαίνεται ότι υπάρχουν και σε διαγωνισμό που είναι σε
εξέλιξη και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και συγκεκριμένα
στον εξής:

 Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σπετσών (της
Περιφέρειας Αττικής)

Με την ευθύνη του φορέα εκπροσώπησης των μελετητικών επιχειρήσεων και το
ενδιαφέρον μας να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός και να προστατεύεται το δημόσιο
συμφέρον, προχωρήσαμε ήδη σε ενημέρωση των αρμόδιων φορέων που διενεργούν τους εν
λόγω διαγωνισμούς.

Με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση των συμβάσεων αυτών προέρχεται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας - με την ευθύνη και του κοινωνικού εταίρου που
εκπροσωπείται, μάλιστα, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος - να
θέσουμε σε γνώση σας τα περιστατικά αυτά, με τη βεβαιότητα ότι θα διερευνήσετε το θέμα, με
γνώμονα τη διασφάλιση αφενός της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς
ανταγωνισμού, αφετέρου  του δημόσιου συμφέροντος.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου

Πρόεδρος ΔΣ Γεν. Γραμματέας ΔΣ


