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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά από σχετικές αναφορές μελετητικών εταιρειών - μελών του Συνδέσμου μας,
διαπιστώσαμε ότι στον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο:
«Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε
κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας-
Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας)» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών
Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου σας έχουν σημειωθεί
σημαντικές αστοχίες κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, χωρίς καμμία σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων διενέργειας του
διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται περαιτέρω υπόψη κατά την εξέλιξη της διαδικασίας (και
ειδικότερα στη φάση αξιολόγησης των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών)
πέντε προσφορές (σε σύνολο επτά) για άκρως τυπικό λόγο (ημερομηνία υπογραφής και
θεώρησης υπευθύνων δηλώσεων), ο οποίος μάλιστα ήρθη οριστικώς και αναδρομικώς
με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012).
Ιδιαίτερη, μάλιστα, εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι η ίδια η επιτροπή
διαγωνισμού σημειώνει σε πρακτικό της ότι «κατά την αξιολόγηση διαπίστωσε τη
συγκριτική υπεροχή και αρτιότητα μερικών εκ των υποβληθεισών αρχικά Τεχνικών
Προσφορών, οι οποίες αποκλείστηκαν εκ των υστέρων με τις παραπάνω δικαστικές
αποφάσεις, σε σύγκριση με τις εναπομείνασες δύο προς αξιολόγηση προσφορές».
Αξίζει να σημειωθεί, δε, προς περαιτέρω προβληματισμό, ότι στα δύο εναπομείναντα
σχήματα οι κύριοι συμμετέχοντες είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο τελευταίος μάλιστα εποπτεύεται από το Υπουργείο σας),
φορείς δηλαδή που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε πλήρη αντίθεση
με τα λοιπά πέντε σχήματα, τα οποία απαρτίζονται από αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Όπως αντιλαμβάνεστε, σε συνέχεια των προβλημάτων στα οποία αναφερόμαστε,
εκτιμούμε ότι έχουν, εκ των πραγμάτων, υπονομευθεί τόσο η αξιοπιστία της
διαγωνιστικής διαδικασίας, όσο και η πιθανότητα ποιοτικού αποτελέσματος σε ένα τόσο
σημαντικό για την αγροτική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος ζήτημα.
Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι στόχος σας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, του
υγιούς ανταγωνισμού, της προστασίας των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων - ιδίως
σήμερα στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα μας –



και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα
φροντίσετε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επισημάναμε και την αξιόπιστη
και βέλτιστη ποιοτικά ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
Με εκτίμηση,

Για τον ΣΕΓΜ

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Πρόεδρος Γενική Γραμματέας


