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Π Ρ Ο Σ  
                                                                                       Βήµα Μελών ΣΑΤΕ 

            
ΘΕΜΑ   ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ   
 
 

1) Από τη συµµετοχή µου ,ως εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων σε 
σειρά διαγωνισµών  κατά τους τελευταίους  µήνες θέλω να επισηµάνω 2 νέα πολύ 
σοβαρά προβλήµατα που έχουν ανακύψει και οδηγούν τις Επιτροπές 
∆ιαγωνισµών (Ε.∆.)  (εκούσια ή ακούσια) σε υποκειµενικές κρίσεις   , πλήττουν 
τη διαφάνεια και την ίση αντιµετώπιση των διαγωνιζοµένων , και τα οποία 
χρήζουν άµεσης διόρθωσης και αποστολής οδηγιών προς τις Ε.∆. 

2) Το πρώτο αφορά την περίφηµη απαίτηση του  «γνησίου της υπογραφής» από τον 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης , το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει  
εξελιχθεί και σε απαίτηση ώστε η ηµεροµηνία υπογραφής να συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία διαγωνισµού(!) , επειδή έτσι λένε κάποιες αποφάσεις ασφαλιστικών 
µέτρων στο ΣτΕ οι οποίες όµως αναφέρονται σε έργα Προµηθειών , όπου το 
αντίστοιχο Π∆ όντως αναφέρει µια τέτοια (βλακώδη κατά τη γνώµη µου) 
απαίτηση.  

Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι αυτό σηµαίνει (π.χ. για εταιρεία της Κρήτης που 
θέλει αν συµµετάσχει σε διαγωνισµό που διενεργείται  στην Αθήνα ) ότι   πρέπει ο 
εκπρόσωπος της   να έρθει ο ίδιος στην Αθήνα   την ηµέρα του διαγωνισµού , και 
µέσα στις 2  πρωινές ώρες πριν τις 10 π.µ.  που λήγει η κατάθεση στο 
πρωτόκολλο να θεωρήσει σε ένα  ΚΕΠ το γνήσιο  της υπογραφής του. Η 
αποθέωση της γραφειοκρατίας  και της τυπολατρίας. 

Αν αυτό δεν σας φαίνεται αρκετά  γελοίο , αναλογιστείτε ότι όλοι οι διαγωνισµοί     
είναι διεθνείς και µπορούν αν συµµετέχουν εταιρείες από τη όλη την Ευρωπαική 
Ενωση , τα δικαιολογητικά των οποίων  απαιτούν επίσηµη µετάφραση και  
θεώρηση από το αντίστοιχο Προξενείο  αρκετές ηµέρες (η και εβδοµάδες ) 
νωρίτερα. Θα απαιτήσουµε και   από τον Γάλλο  ή Ολλανδό εκπρόσωπο να 
έρθει στα ΚΕΠ µας το πρωί του διαγωνισµού…. ;; 

Το συγκεκριµένο θέµα που  έχει δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα σε 
πληθώρα διαγωνισµών  και κωλυσιεργεί την εξέλιξη τους , χρήζει άµεσης 
νοµοθετικής παρέµβασης η οποία να καταργεί κάθε απαίτηση γνησίου 
υπογραφής και ταύτισης της ηµεροµηνίας των υπεύθυνων δηλώσεων µε την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού 



3) Το 2ο θέµα προέκυψε πρόσφατα  , σχετικά µε τον αν η συµµετοχή στον 
διαγωνισµό 2  εταιριών ,που έχουν σχέση θυγατρική –µητρική ή µε παραπλήσια 
∆.Σ.  ή µε µερικώς κοινή µετοχική σύνθεση µπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη 
αποφυγής του πραγµατικού συναγωνισµού από τις εν λόγω εταιρείες και 
ακολούθως αν αυτές οι εταιρείες πρέπει ή όχι να αποκλεισθούν από την συνέχεια 
του διαγωνισµού. 

Μια παραλλαγή του παραπάνω θέµατος , αφορά στον αν επιτρέπεται  η µία 
εταιρεία να ορίζει υπεργολάβο την άλλη και το ανάποδο , στον  ίδιο διαγωνισµό, 
κάτι που βέβαια µπορεί να αναφέρεται και σε εταιρείες που δεν έχουν καµιά 
συσχέτιση σε επίπεδο ∆Σ ή µετοχολογίου και απλώς αποφάσισαν να ορίσουν ο 
καθένας τον άλλο ως υπεργολάβο για τον διαγωνισµό. 

Επειδή λοιπόν το θέµα αυτό αφορά πολύ δύσκολα  και δυσνόητα  ζητήµατα 
περί ανταγωνισµού ή  σε σχέση εταιρειών βάσει του Ν. 2190 περί ΑΕ , που 
πιστεύω ότι εκφεύγει σαφώς από την αρµοδιότητα των Ε.∆.  κατά την κρίση  
τους  στη διαδικασία των  διαγωνισµών , προτείνω   να ζητηθεί από τη ∆/νση 
Νοµοθετικού του   Υπουργείου να εκδοθούν σαφείς οδηγίες σχετικά µε  : 

          Α) Τί αποτελεί  ένδειξη σύγκρουσης συµφερόντων ή αποφυγής 
συναγωνισµού µεταξύ 2 εταιρειών κατά τη συµµετοχή τους στον ίδιο διαγωνισµό 
, π.χ. η ύπαρξη έστω και ενός κοινού, εκτελεστικού  µέλους του ∆.Σ.;  η ύπαρξη 
κοινού µετόχου κατόχου άνω του Χ % επί τους µετοχικού κεφαλαίου ; η σχέση 
µητρική θυγατρικής ; κ.ο.κ. 

         Β) Σε περίπτωση διαγωνισµού µε κριτήριο το χαµηλότερο τίµηµα , σε ποιες 
περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθεί αθέµιτος ανταγωνισµούς η συµµετοχή τέτοιων 
«συγγενών» πιθανώς εταιρειών και σε ποιες όχι, π.χ. αν µετά τον αποκλεισµό 
όλων των άλλων ή τη µη συµµετοχή άλλων  εξ αρχής  , τελικά αποµείνουν µόνο 
αυτές οι 2 εταιρίες στο διαγωνισµό υπάρχει η όχι θέµα  ακύρωσης του 
διαγωνισµού; 

Υπενθυµίζω ότι έχουµε δει όλοι να συµβαίνει αυτό επανειληµµένα  επι πολλά 
χρόνια ,( και δεν αναφέροµαι στη περίοδο του µαθηµατικού τύπου αλλά στη 
περίοδο µετά το 2004 και τη µειοδοσία)    σε παρά πολλές Υπηρεσίες ( ενδεικτικά 
αναφέρω τη  Νοµαρχία Αθηνών και τώρα  Περιφέρεια Αττικής  , Ο.Σ.Κ. , 
ΕΥ∆ΑΠ  κλπ)  χωρίς να έχει αντιδράσει κάποια   Ε.∆. έως τώρα . 

4) Τέλος  υπενθυµίζω ότι κινούµαστε προς την κατεύθυνση της εφαρµογής των 
ηλεκτρονικών δηµοπρασιών και της ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών 
διαδικασιών πιο γρήγορα. 

Τα παραπάνω 2 νέα φαινόµενα (ανάµεσα στα µύρια  παλαιά ευτράπελα που 
ταλαιπωρούν τη διαγωνιστική διαδικασία  και  υπηρετούν  την αδιαφάνεια  
και την διαπλοκή )  , σίγουρα δεν βοηθούν   , δηµιουργούν  άσκοπη θολούρα 
και προβλήµατα    και πρέπει να  αντιµετωπιστούν άµεσα.  νοµοθετικά   

Παρακαλώ η επιστολή αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνδέσµου, στο 
τµήµα ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος  


