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Τον μήνα Ιούνιο 2000 όιενεργηθηκαν 4 διαγωνισμοί για την αναόειςη των αναδοχών 
των έργων του θέματος, προϋπολογισμού 490 εκατομμυρίων ο καθένας (σύνολο 2 
δισεκατομμύρια δραχμές). Στους διαγωνισμούς αυτουτ έλαβαν μέρος 155-169 
εργολάβοι και τεχνικές εταιρείες (στον καθένα), προσεφεραν εκπτιυσεις 13-51% στο 
τιμολογιο της υπηρεσίας και συμιρωνα με τον μαθηματικό τύπο του ν 2579/98 
αναδειχΟησαν 4 αναδοχοι των ανωτέρω 4 έργων με εύλογη έκπτωση, συμιρωνα με 
τον ανωτέρω νομο, της ταςεως του 32%. Σημειωτέοι' οτι συμιρωνα με τους κατ' 
επανάληψη διατυπωθεντες ισχυρισμούς της πολίτικης ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΑΕ στη 
Βουλή, η-εφαρμογή του μαθηματικού τυπου στα δημοσία έργα επιλύει το ζητημα 
της αναδειςης εργολάβου ικανού για την έγκαιρη και αρτια κατασκευή του έργου...

Και ενω οι εισηγήσεις των επίτροπων εισηγήσεις για αναθεση και όλων των 
υπηρεσιακών παραγόντων ησαν, σύμφωνα με το νομο, υπέρ της ανάθεσης των 
έργων στους αναδειχθεντας με τον "τύπο” αναδοχους και της απορριψεως των 
σχετικών ενστάσεων’, συνεβησαν τα ακόλουθα:

Ι.Τον Ιούλιο 2000 το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε την αναθεση του έργου Μενιδιου στον 
ανακηρι χθεντα μειοδότη, αλλα ουδέποτε εςεόοθη η σχετική απόφαση κατακυρωσης του 
διαγωνισμού

2.Τον Αύγουστο 2000 το ΑΣ της ΕΥΔΑΠ συζήτησε εντός ημερήσιας όιαταςεως τις 
τρεις εργολαβίες παροχής ύδρευσης της Αθήνας και έκτος ημερήσιας όιαταςεως την 
εργολαβία του Μενιδιου, της οποίας προ μηνος είχε αποφασίσει την κατακυρωση. 
ΤΟ ΔΣ απεδεχθη σχετικές ενστάσεις άλλων εργολάβων και αποφάσισε την ακύρωση 
και των τεσσάρων διαγωνισμών και την επανάληψη τους τον Σεπτέμβριο 2000, με 
το αιτιολογικο οτι οι δοϋεισες εκπτώσεις ησαν "ασύμφορες για το Δημόσιό" , παρα 
το γεγονός οτι με το ν. 2579/98 οι όοΟεισες εκπτώσεις ήταν ευλογες και επομένως τα 
έργα επρεπε να ανατεθούν σε αυτους που έδωσαν τις εκπτώσεις αυτές.

Ηδη είναι βέβαιο το γεγονός οτι εφ'οσον και κατα τους επαναληπτικούς 
διαγωνισμούς του Σεπτεμβρίου δεν αναδειχΟουν αναδοχοι εργολάβοι της αρεσκειας 
του αρμοδίου για την ΕΥΔΑΠ Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των συμβουλών του. τα



αποτελέσματα των διαγωνισμών αυτών θα ακυρωθούν εκ νέου και θα ανατεθούν 
απ'ευθειας απο την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σε οποίους αποφασίσει η ηγεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ

Πέραν των ανωτέρω εγινε γνωστό οτι απο τον Μάιο 2000 υπηρετεί ως σύμβουλος του 
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που είναι αρμόδιός για τον ελεγχο της ΕΥΔΑΠ, εργολάβος 
εν ενεργεια έργου της ΕΥΔΑΠ (αριθμός έργου Ε.589), ο οποίος για να προλάβει τις 
σχετικές ενστάσεις ως προς το ασυμβίβαστο των καθηκόντων του με την εργολαβική 
ιδιότητα . εζητησε και επετυχε απο το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ την υποκατάσταση του στην εν 
ενεργεια εργολαβία απο άλλον εργολάβο με την αριθμό 12520/17.5.2000 απόφαση της 
ΕΥΔΑΠ και χωρίς φυσικά να συντρέχουν οι λογοι που ο νομος περιοριστικά 
καθορίζει και επιτρεπει την υποκατάσταση αναόοχου δημοσίου έργου (θανατος. 
φυσική αδυναμία εκτελεσεως του έργου, πτώχευση). Ο εργολάβος που υπεκατεστησε τον 
σύμβουλο του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. δια τιον συνεργατών του στα έργα της ΕΥΔΑΠ. 
είναι εκείνοι που υπέβαλαν τις ενστάσεις ακύρωσης των ανώτερο) διαγωνισμών, πραγμα 
που επέτυχαν υστέρα απο παρεμβάσεις στην ΕΥΔΑΠ της πολίτικης ηγεσίας του 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εν οψει και του οράματος της νέας Ελλαδας 2000-2010. που πρόσφατα ανήγγειλε ο 
κ.Σημιτης στην Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας αγνοια διαπλοκής εργολάβων και 
πολίτικης ηγεσίας. ερωτασΟε εαν θα συνενισετε να διοικείτε, ελετ/ετε και 
παρεαβαινετε στα δηιιοσια ερνα κατα τον ανωτέρω απαράδεκτο τοοπο?

Παρακαλεισθε να καταθεσετε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 133 του 
κανονισμού:
1 .Τα πρακτικά διεξαγωγής διαγωνισμών και εισηγησης για αναθεση των 4 έργων του 
θέματος.
2. Τις αποφάσεις έγκρισης και ακύρωσης των εν λογω 4 διαγωνισμών που εληφθησαν 
απο το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ τον Ιούλιο και Αύγουστο 2000
3. Την υπ αριθμ. 12520/17.5.2000 απόφαση της ΕΥΔΑΠ. περί υποκατάστασης του 
εργολάβου δημοσίων έργων και συμβουλου του υφυπουργου ΠΕΧΩΔΕ Κ. 
Αγγελοπουλου απο την εργολαβία Ε. 589 της ΕΥΔΑΠ. καθώς και βεβαίωση της 
υπηρεσίας μητρώου του ΥΠΕΧΩΔΕ για το ποτέ κατεθεσε σε αυτήν το εργοληπτικό του 
πτυχιο-βεβαιωση έγγραφης στο ΜΕΕΠ.


