
 
       Αθήνα, 20- Ιουλίου  2011 

 
ΠΡΟΣ:  ΣΑΤΕ, υπόψιν  κ. προέδρου 
             Φειδίου  14-16 
             Τ.Κ. 10678, ενταύθα 
 
 
ΚΟΙΝ.: 
 

1. Υπουργό  Υποδομών, Μεταφορών  
και  Δικτύων  κ. Ιωάννη  Ραγκούση 

2. Υφυπουργό  Υποδομών, Μεταφορών  
και  Δικτύων, κ. Γιάννη  Μαγκριώτη 

3. Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου, κ. 
Πέτρο  Τατούλη 

4. Αντιπεριφερειάρχη  Ενότητας  
Λακωνίας, κα  Αδαμαντία  Τζανετέα 

5. Γενικό  Γραμματέα  Δημοσίων  Έργων  
κ. Ιωάννη  Οικονομίδη 

6. Προϊστάμενο  της  Διαχειριστικής  
Αρχής  Επ. Π. Αλιεία 

7. Γενικό  Επιθεωρητή  Δημόσιας  
Διοίκησης  κ. Λ. Ρακιντζή 

8. Την  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  
Περιφερειακής  Ενότητας  Λακωνίας 

 
 
Θέμα: Νομιμότητα  δημοπράτησης  λιμενικού  έργου  «Επέκταση  προσήνεμου  
μώλου  Αλιευτικού  Καταφυγίου  Δ.Δ. Βελανιδιών  Δήμου  Βοιών  Λακωνίας»  από  
την  Περιφερειακή  Ενότητα  Λακωνίας  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου. 
 
 
 
  Κύριε  Πρόεδρε,  

σχετικά  με  το  εν  θέματι  έργο  και  διαβάζοντας  προσεκτικά  την  επιστολή  που  

έστειλε  στον  ΣΑΤΕ  την  12/7/2011  ο  συνάδελφος  κ. Ε. Κοκκίνης, 

εκπροσωπώντας  την  εταιρεία  «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ  Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε.», έχω  να  

επισημάνω  τα  εξής: 

 

  Στην  ως  άνω  επιστολή  του  ο  κ. Κοκκίνης, καταγγέλει  «φαινόμενα  που  

παρατηρούνται  τον  τελευταίο  καιρό  στον  κλάδο  μας, τα  οποία  μπορεί  να  είναι  

μεν  μεμονωμένα, τείνουν  όμως  να  γενικευτούν  και  να  οδηγήσουν  στην  

κατάρρευση  ακόμη  περισσότερες  επιχειρήσεις  που  πασχίζουν  να  επιβιώσουν  

κάτω  από  εξαιρετικά  δύσκολες  συνθήκες  σε  τόσο  χαλεπούς  καιρούς...», 



αναφερόμενος  στους  ειδικούς  όρους  που  προστέθηκαν  στη  διακήρυξη  της  

δημοπρασίας  του  εν  θέματι  έργου, προσθέτοντας  ότι  οι  όροι  αυτοί  πρέπει  να  

αιτιολογούνται  ειδικά  ενώ  καταλήγει  ότι  η  προσθήκη  τους  είναι  απολύτως  

παράνομη. Πιο  κάτω  αναφέρει  ότι  «αν  προβεί  κάποιος  σε  μια  σύντομη  

αναζήτηση  των  επιχειρήσεων  που  πράγματι  διαθέτουν  στη  χώρα  μας  τα  

απαιτούμενα  από  το  αρ. 23.3  δικαιολογητικά  τεχνικής  ικανότητας, ήτοι  αυτών  

που  έχουν  στην  κυριότητα  ή  τη  νόμιμη  εκμετάλλευσή  τους  τα  μηχανήματα  που  

αναφέρονται  στη  διακήρυξη  του  έργου, θα  διαπιστώσει  έκπληκτος  ότι  οι  

επιχειρήσεις  αυτές  είναι  μετρημένες  στα  δάχτυλα  του  ενός  χεριού»  και  με  αυτό  

το  σκεπτικό  συμπεραίνει  ότι  «η  όλη  διαδικασία  και  ο  τρόπος  που  επιλέχθηκε  

αυτή  να  διεξαχθεί, παρανόμως  ως  αποδεικνύεται  από  τα  παραπάνω, είναι  σε  

μεγάλο  βαθμό  κατευθυνόμενη, μεροληπτική, ίσως  δε  και  προκαθορισμένη...»  με  

σκοπό  «τελικώς  να  προτιμηθούν  κάποιες  μόνο  συγκεκριμένες  επιχειρήσεις  που  

«έτυχε»  να  διαθέτουν  τα  εκ  της  διακηρύξεως  απαιτούμενα  πρόσθετα  

προσόντα». Στη  συνέχεια  σας  καλεί  να  καταδικάσετε  τα  λεγόμενα  «μαγαζάκια»  

που  έχουν  δημιουργήσει  κάποιοι  στο  χώρο. 

  Οι  παραπάνω  αρκετά  εντυπωσιακές  αλλά  εντελώς  ανυπόστατες  κατηγορίες, 

αγγίζουν  όμως  και  την  εταιρεία  μας, αφού  είναι  μία  εξ  αυτών  που  «έτυχε»  να  

διαθέτουν  τον  απαιτούμενο  από  τη  διακήρυξη  μηχανολογικό  εξοπλισμό, και  για  

το  λόγο  αυτό  αισθάνομαι  την  υποχρέωση  να  απαντήσω. 

  Στη  δημοπρασία  του  εν  λόγω  έργου, συμμετείχαν  έντεκα  (11)  εργοληπτικές  

επιχειρήσεις  (υπερδιπλάσιες  από  αυτές  που  μπορεί  να  μετρήσει  κανείς  στα  

δάχτυλα  του  ενός  χεριού)  που  είχαν  στην  κατοχή  τους  ή  μπόρεσαν  να  

εξασφαλίσουν  σε  αποκλειστική  συνεργασία  τον  απαιτούμενο  μηχανολογικό  

εξοπλισμό. Η  δε  έκπτωση  του  προσωρινού  μειοδότη  που  είναι  ξένος  προς  την  

εταιρεία  μας, πράγμα  που  υποδεικνύει  ότι  η  απάντησή  μας  δεν  υποκινείται  από  

λόγους  συμφέροντος, ξεπερνά  το  35%. Το  αποτέλεσμα  αυτό  δείχνει  ότι  

εξυπηρετήθηκε  απολύτως  το  δημόσιο  συμφέρον  και  ότι  δεν  ευδοκίμησαν  οι  

υπαινισσόμενες  θεωρίες  συνομωσίας  κατευθύνοντας  ή  προκαθορίζοντας  τον  

μειοδότη. Η  ομάδα  των  εταιρειών  που  κατέχουν  μηχανολογικό  εξοπλισμό  αξίας  

πολλών  εκατομμυρίων  Ευρώ, μόνο  ως  «μαγαζάκι»  ευνοημένο  από  τις  διατάξεις  

περί  δημοπρασιών  δεν  μπορούν  να  χαρακτηριστούν, αφού  με  την  επιλογή  τους  

αυτή  (την  επένδυση  σε  μηχανολογικό  εξοπλισμό  όπως  πλωτούς  γερανούς, 

ρυμουλκά, φορτηγίδες  κ.α. και  στην  επάνδρωσή  του  από  μόνιμο  εξειδικευμένο  



προσωπικό  προκειμένου  να  προσφέρουν  καλύτερες  υπηρεσίες  και  μεγαλώνοντας  

την  κατασκευαστική  τους  δεινότητα), βρίσκονται  σε  μειονεκτική  θέση  έναντι  

των  εταιρειών  που  χωρίς  καθόλου  μηχανήματα  έχουν  επενδύσει  σε  ακίνητα – 

ομόλογα – μετρητά, καθώς  δυσκολεύονται  να  χρηματοδοτηθούν  από  τις  τράπεζες  

ή  να  εκδοθούν  επ’ ονόματί  τους  οι  υπέρογκες  πρόσθετες  εγγυήσεις  που  

απαιτούνται  για  την  υπογραφή  συμβάσεων  με  μεγάλες  εκπτώσεις, αφού  οι  

επενδύσεις  τους  είτε  δεν  ενεχυριάζονται  καθόλου, είτε  αποτιμώνται  ευτελώς  

αποσβένοντας  λογιστικά  ταχύτατα  την  αξία  τους.  Η  εφαρμογή  του  συστήματος  

δημοπράτησης  δημοσίων  έργων  όπως  ισχύει  σήμερα, ευνοεί  καταφανώς  τους  

κατέχοντες  βεβαίωση  του  ΜΕΕΠ  και  μόνο, χωρίς  καμία  κατασκευαστική  

ικανότητα, οι  οποίοι  στη  συνέχεια  θα  αναθέσουν  την  εκτέλεση  των  εργασιών  

των  έργων  που  έχουν  αναλάβει  σε  υπεργολάβους, λειτουργώντας  ουσιαστικά  ως  

«μεσάζοντες»  στην  κατασκευή  των  έργων  και  όχι  ως  κατασκευαστές. Είναι  

εύκολο  για  τις  εταιρείες  αυτές  να  δώσουν  μια  μεγάλη  έκπτωση  και  στη  

συνέχεια  να  τους  χορηγηθεί  από  τις  τράπεζες  η  απαιτούμενη  εγγυητική  

επιστολή, ενώ  στη  συνέχεια  θα  καταφύγουν  στους  «μετρημένους  στα  δάχτυλα  

του  ενός  χεριού»  πραγματικούς  κατασκευαστές, καθυστερώντας    παζαρεύοντας  

και  πιέζοντάς  τους  για  φειδωλή  χρήση  του  μηχανολογικού  τους  εξοπλισμού  

προτιμώντας  το  φθηνότερο  από  το  καταλληλότερο  μηχάνημα  εις  βάρος  της  

ποιότητας  και  του  χρονοδιαγράμματος  του  έργου. Πλείστα  παραδείγματα  έργων, 

και  δη  Λιμενικών  σε  απομακρυσμένες  περιοχές, που  έχουν  αναληφθεί  από  

εταιρείες  μη  έχουσες  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό  και  που  είχαν  άσχημη  

κατάληξη  μπορούν  να  αναφερθούν. Τα  παραδείγματα  αυτά  πιθανότατα  να  είχε  

υπ’ όψη  του  ο  φορέας  του  εν  λόγω  έργου, ώστε  να  καταφύγει  στη  νομιμότατη  

διαδικασία  της  προσθήκης  των  ειδικών  όρων  περί  κατοχής  των  απαραίτητων  

πλωτών  ναυπηγημάτων, προσπαθώντας  με  αυτό  τον  τρόπο  να  αποφύγει  

απρόβλεπτες  καταστάσεις  με  δυσμενείς  συνέπειες. 

  Τέλος  επισημαίνω  ότι  η  εταιρεία  μας  που  έχει  κτίσει  σοβαρά  πλωτά  

ναυπηγήματα  και  που  έχει  παραδώσει  εγκαίρως  πάνω  από  εξήντα  (60)  λιμάνια  

σε  όλη  την  Ελληνική  επικράτεια, ουδέποτε  έχει  εκτελέσει  έργο  στην  

Περιφερειακή  Ενότητα  Λακωνίας.  

         Παρακαλώ  λοιπόν  για  τις  δικές  σας  ενέργεις, ώστε  να  μην  ανασταλεί  και  

ακυρωθεί  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  του  εν  θέματι  έργου, και  να  



προχωρήσει  η  διαδικασία  όπως  ο  νόμος  προβλέπει  σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθ. 

πρωτ. δ170/03/44/ΦΝ 440/11-3-2011  απόφαση  του  Υπουργού  ΥΠΟΜΕΔΙ.  

             Οι  εταιρείες  που  έχουν  επενδύσει  σε  μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  

εξειδικευμένο  εργατοτεχνικό  προσωπικό, θα  πρέπει  να  αναγνωρίζονται  και  όχι  

να  τιμωρούνται  για  αυτή  τους  την  επιλογή.  

              

   

 

 

 Με  τιμή 

Για  την  «ΕΡΓΟΜΑΡΕ  Α.Ε.» 

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ 

Πολ. Μηχανικός 

 


