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Αριθ. Πρωτ. 25135Γ/ΓΒ/λµ     Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012  
 

        Π Ρ Ο Σ  

1. Τον Υπουργό ΥΠΑΝΥΠ 

κ. Κ. Χατζηδάκη 

2. Τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ  

κ. Ευάγ. Λιβιεράτο 

 
ΘΕΜΑ:  «Καταγγελία κατά του κύρους του διαγωνισµού  για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 
ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ», προϋπολογισµού 9.099.470,77 Ευρώ (µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ)  

 

ΣΧΕΤ. &   
ΣΥΝ.: (α) Το µε αριθµ. ΕΜΠ.οικ.327/05-09-2012 έγγραφο του  Σώµατος  Επιθεωρητών  

∆ηµοσίων Έργων  
(β) Το µε αριθµ ΕΜΠ.οικ.33/27-9-2012 έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων  

 
Κύριοι Υπουργοί,  
 
Στον διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ» που διεξήχθη την 05.06.2012 από την ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
έλαβαν χώρα - σύµφωνα µε επώνυµες καταγγελίες εννέα (9) εργοληπτικών εταιρειών µελών 
µας - σοβαρές παρατυπίες µε αποτέλεσµα να µην δοθεί η δυνατότητα επίδοσης προσφοράς 
σε κανέναν από τους ενδιαφερόµενους πλην µιας εταιρείας.  
• Με το µε αριθµ. 25135/25-07-2012 έγγραφό µας καταγγείλαµε τα παραπάνω στην 
∆ΕΥΑ Χαλκίδας  
•  Με το µε αριθµ. 25135A/30-07-2012 έγγραφό µας κοινοποιήσαµε την καταγγελία 
στο Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (ΣΕ∆Ε) του ΥΠΥΜΕ∆Ι  
• Με το (α) σχετικό και συνηµµένο έγγραφό του το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων 
Έργων, µετά από τεκµηριωµένη ανάλυση, κρίνει βάσιµες τις καταγγελίες και προτείνει 
επανάληψη του διαγωνισµού.  
• Με το (β) σχετικό και συνηµµένο έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων 
Έργων, το αποτέλεσµα του ως άνω διαγωνισµού κρίνεται ως βλαπτικό προς το δηµόσιο 
συµφέρον και ως εκ τούτου κρίνεται και επιβάλλεται η ανάκληση της κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας  
 
Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ∆ΕΥΑ Χαλκίδας δεν έχει ακόµη ακυρώσει και επαναλάβει 
το διαγωνισµό και επιµένει στην κατακύρωση του:  
• Με ένα διαγωνιζόµενο  
• Με σωρεία επωνύµων καταγγελιών  
• Με αρνητική γνωµοδότηση για την νοµιµότητα διαγωνισµού από τους Επιθεωρητές 
∆.Ε.   
 
Θεωρούµε ότι η επανάληψη του διαγωνισµού είναι απόλυτα επιβεβληµένη για την προστασία 
της νοµιµότητας, της διαφάνειας και του ∆ηµοσίου Συµφέροντος. Επίσης µε την επανάληψη 
θα επιτευχθεί, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα λίγων εβδοµάδων, η ανάδειξη αναδόχου 
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µέσα από συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού. Αντιθέτως, σε περίπτωση που η ∆ΕΥΑΧ εµµένει 
στην µη ακύρωση του ως άνω διαγωνισµού, τότε το πιθανότερο είναι η διαδικασία του 
διαγωνισµού να προσκρούσει σε διαδικασίες ιδιαίτερα χρονοβόρες, όπως π.χ. προσφυγή σε 
Ευρωπαϊκά  δικαστήρια, µε αποτέλεσµα την πιθανή χρηµατοδοτική απένταξη του έργου από 
τα Ευρωπαϊκά Συγχρηµατοδοτούµενα Ταµεία.   
 
Κύριοι Υπουργοί,  
 
Ο Σύνδεσµός µας ενδιαφέρεται για την πρόοδο των έργων που θα δώσει δυνατότητα  
απασχόλησης σε όλο το δυναµικό του κλάδου µας. ∆εν µπορούµε όµως, ειδικά στις 
σηµερινές συνθήκες, να αποδεχθούµε καταστάσεις που εξ' ορισµού δεν επιτρέπουν τον υγιή 
ανταγωνισµό. 
 
Παραµένουµε στην διάθεσή σας.  
 
 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


