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ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ότι η
έκβαση του διαγωνισµού µεταΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ C4I
ξύ SAIC - Siemens και TRS ήταν
προαποφασισµένη εκφράζει στη
Realnews ο Παύλος Πεζάς. «Ο διαγωνισµός για το C4I ήταν ο πιο
στηµένος που έχω δει», δηλώνει
ο 61χρονος Ελληνοαµερικανός,
που σήµερα εργάζεται ως σύµβουλος επιχειρήσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Ενα
ή δύο 24ωρα µετά την επιστολή που είχα στείλει στον πρωθυπουργό, µίλησα µε τον γενικό διευθυντή προµηθειών του υπουργείου Αµυνας και µου είπε ότι πήρε µήνυµα από το Μαξίµου για
να µου το µεταβιβάσει. Το µήνυµα ήταν να µη ρίχνω λάδι στη
φωτιά», επιβεβαιώνει µε δήλωσή
του στην «R» o Π. Πεζάς.
Παράλληλα, αφήνει αιχµές για
παράνοµες πληρωµές, καθώς
αναφέρει ότι η προφανής προτίµηση που έδειχνε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ στη SAIC δεν µπορεί
να οφείλεται σε πολιτικές πιέσεις
από τις ΗΠΑ, αφού αµερικανικών
συµφερόντων είναι και η εταιρεία
Raytheon, που συµµετείχε στην
αντίπαλη κοινοπραξία TRS. «Βάσει των δεδοµένων που προκύπτουν από τις επιστολές που είχε στείλει τότε στον πρωθυπουργό,
µε κοινοποίηση στους αρµόδιους υπουργούς, και που έχουν πλέον κατατεθεί και στην Εισαγγελία, προκύπτει ότι µειοδότης του διαγωνισµού για το C4I ήταν η TRS. Ωστόσο, µειοδότης αναδείχθηκε η SAIC, επειδή δήθεν είχε καταθέσει την πιο συµφέρουσα προσφορά. Αυτό ήταν ψευδές. Ποιο ήταν το κίνητρο αυτού του ψεύδους; Το επιχείρηµα της πολιτικής πίεσης δεν στέκει, διότι και η TRS
ήταν εταιρεία µε αµερικανικά συµφέροντα. Αρα, τι µένει;», διερωτάται µε νόηµα ο πρώην αντιπρόεδρος της TRS.

«Ο πιο στημένος
διαγωνισμός
που έχω δει»

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΝ ΩΡΑ που διενεργείται κύρια ανάκριση για την ανάθεση της σύμβασης του C4I
στη SAIC, έγινε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση. Ο συνήγορος υπεράσπισης των εκπροσώπων της εταιρείας SAIC,
Θέμης Σοφός, υποστήριξε ότι η πολιτική
αγωγή πρέπει να αποβληθεί διότι οι αξιώσεις του ελληνικού Δημοσίου για αποκατάσταση της υλικής ζημίας και για την ηθική βλάβη έχουν «κλείσει». Πώς; Το αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας εξέδωσε την από 2 Ιουλίου 2013 οριστική απόφαση δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η
αίτηση προσφυγής της SAIC για το ποσό
των 39.818.595 ευρώ και υποχρεώθηκε το
ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει το ποσό
αυτό νομιμοτόκως από την επίδοση της
απόφασης. Επίσης, σύμφωνα πάντα με
την απόφαση, δεν απεδείχθη η διάπραξη
αδικήματος από τη SAIC κατά του ελληνικού Δημοσίου και οι σχετικές αξιώσεις
του πρέπει επίσης να απορριφθούν ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμες. Το αξιοσημείωτο,
βέβαια, δεν είναι η απόφαση της διαιτησίας, αλλά το ότι αυτή επικυρώθηκε από
το Εφετείο Αθηνών και από τον Αρειο Πάγο. Αρα, δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει πράξη δωροδοκίας ούτε διαφθοράς κατά τη
διάρκεια της ολοκλήρωσης και εφαρμογής της σύμβασης για το C4I…
ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΗ

2003, που υπογράφει ο Σπ. Τραυλός. Στην επιστολή τονίζεται ότι το C4I θα ανατεθεί µε «ενέργειες που απαιτούν µυστικότητα»! «Εγκρίνεται
η υλοποίηση από τη Γ∆ΑΕΕ (σ.σ.: Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Επενδύσεων) του προγράµµατος Προµήθεια Συστηµάτων C4I Ολυµπιακής Ασφάλειας για κάλυψη των αναγκών των
Ολυµπιακών Αγώνων κατ’ εξαίρεση των κανονικών διαδικασιών κατά το άρθρο 71 του Π∆
284/89 και κατά τις εξαιρέσεις του κώδικα ∆ηµόσιου Λογιστικού και τις υπόλοιπες περιπτώσεις του άρθρου 73 του παρόντος και σε ενέργειες που απαιτούν µυστικότητα», γράφει -µεταξύ άλλων- η επιστολή, στην οποία περιλαµβάνεται και το εξής µήνυµα προς τους παραλήπτες της: «Το πρόγραµµα, ως απόρρητο και
κατεπείγον, απαιτεί όλες οι ανάλογες ενέργειές
σας να τύχουν ανάλογου χειρισµού». Παραλήπτης της εν λόγω επιστολής είναι η κοινοπραξία
SAIC - Siemens. Οχι, όµως, και η TRS.

Γραπτή διαταγή
Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της η ∆ικαιοσύνη, σε έγγραφο µε τίτλο
«Συνέχεια ΦΕΕ/27-1-2003», ο Σπ. Τραυλός δίνει
γραπτή διαταγή προς την επιτροπή που ασχολείται µε τις προσφορές των εταιρειών «να ζητηθεί νέα προσφορά από τη SAIC TEAM, η οποία
να µην υπερβαίνει τα 255 εκατ. ευρώ». Η επιτροπή, όµως, δεν διατάσσεται να ζητήσει αντίστοιχη προσφορά και από την TRS. Τα στοιχεία
της ∆ικαιοσύνης δείχνουν ότι την περίοδο αυτή ήταν ενεργές δύο βελτιωµένες προσφορές.
Η SAIC - Siemens έδινε 278.465.517 ευρώ και
η TRS 264.399.847 ευρώ. Ο ίδιος ο Σπ. Τραυλός, στη νέα κατάθεσή του, στις 9 Οκτωβρίου
του 2018, ερωτάται γιατί η διαταγή που έστειλε για τα 255 εκατ. ευρώ απευθύνεται µόνο στη
SAIC. «Είναι προφανές σε εµένα ότι στον ενδιάµεσο χρόνο πριν δοθεί η συγκεκριµένη εντολή
είχε αποχωρήσει η TRS», απαντά ο Σπ. Τραυλός.
Αυτό, όµως, φαίνεται πως δεν ισχύει.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2003, το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει ξανά. Επί λέξει, το κείµενο των πρακτικών γράφει τα εξής: «Το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Αµυνας… επιλέγει την κοινοπραξία SAIC TEAM ως προτιµητέα ανάδοχο για τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων,

κρίνοντας ότι κατέθεσε τη συµφερότερη προσφορά µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση των
όρων ανάθεσης του προγράµµατος C4I Ολυµπιακής Ασφάλειας, µε µείωση του κόστους του
προγράµµατος». Σηµειώνεται πως, µόλις τρεις
εβδοµάδες νωρίτερα, στις 6 Φεβρουαρίου, ο Γ.
Παπαντωνίου υπέγραψε τη σύµβαση των φρεγατών µε τη Thales, ύψους 381.578.580 ευρώ.
Την εποµένη του δεύτερου ΚΥΣΕΑ, ο επικεφαλής της TRS, Φίλιπ Τζορτζ, στέλνει επιστολή
στον πρωθυπουργό Κ. Σηµίτη. Σε αυτήν, παραθέτει τα στοιχεία που καθιστούν την προσφορά της κοινοπραξίας πιο συµφέρουσα από αυτήν της SAIC - Siemens, διαµαρτύρεται και τονίζει ότι «είµαστε διατεθειµένοι να συνεχίσουµε να συµµετέχουµε στον εν λόγω διαγωνισµό προσφέροντας τα υπό προµήθεια συστήµατα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του διαγωνισµού, µε συµφερότερους όρους από αυτούς που προσφέρουν οι ανταγωνιστές µας».
Μία εβδοµάδα µετά, στις 7 Μαρτίου, ο Νίκος
Θέµελης, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου
του Πρωθυπουργού, κοινοποιεί την επιστολή
στους υπουργούς Παπαντωνίου και Χρυσοχοΐδη, σηµειώνοντας εγγράφως πως ότι η εντολή
του πρωθυπουργού είναι «να τη λάβετε υπόψη».
Παράλληλα, στις 10 Μαρτίου, ο Π. Πεζάς
στέλνει µια νέα επιστολή, που απευθύνεται
σε όλα τα µέλη του ΚΥΣΕΑ, δηλαδή τους Σηµίτη, Σκανδαλίδη, Παπαντωνίου, Χρυσοχοΐδη, Γ. Παπανδρέου, Χριστοδουλάκη και τον
ΑΓΕΕΘΑ Γιώργο Αντωνακόπουλο. «Επειδή το
ΚΥΣΕΑ όφειλε να ανακηρύξει την εταιρεία µας
προσωρινό µειοδότη και να µας καλέσει προκειµένου να βελτιώσουµε την προσφορά µας

και να διαπραγµατευτούµε το τελικό τίµηµα,
σας γνωρίζουµε µε την παρούσα και επιφυλασσόµενοι παντός άλλου νοµίµου δικαιώµατός µας ότι θα ασκήσουµε το νόµιµο δικαίωµά µας και θα σας υποβάλουµε, σύµφωνα µε
την απόφαση του ΚΥΣΕΑ, βελτιωµένη οικονοµική προσφορά για το σύστηµα C4I», αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο αντιπρόεδρος της TRS.

Εισήγηση Γιάννου
Στις 13 Μαρτίου, το ΚΥΣΕΑ συνέρχεται για τρίτη και τελευταία φορά για το C4I. «Αποφασίζει
την ανάθεση της υλοποίησης του προγράµµατος C4I Ολυµπιακής Ασφάλειας στην κοινοπραξία SAIC TEAM», γράφει το πρακτικό της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, το οποίο υπογράφουν
άπαντες (Σηµίτης, Χριστοδουλάκης, Παπαντωνίου, Σκανδαλίδης, Τσοχατζόπουλος, Β. Παπανδρέου, Χρυσοχοΐδης, Γιαννίτσης), πλην του Γ.
Παπανδρέου, πάνω από το όνοµα του οποίου
αναγράφεται η λέξη «απών». Την εισήγηση στο
ΚΥΣΕΑ υπέρ της SAIC κάνει ο Γ. Παπαντωνίου.
«Η κοινοπραξία SAIC TEAM ανταποκρίθηκε και
κατέθεσε νέα προσφορά στην Επιτροπή ∆ιαπραγµατεύσεων η οποία ανέρχεται στο ύψος
των 254.999.000 ευρώ», αναφέρεται στην εισήγηση του Γ. Παπαντωνίου.
Βάσει των νέων δεδοµένων που προκύπτουν
για την υπόθεση, το ελληνικό ∆ηµόσιο δήλωσε
στον ειδικό εφέτη ανακριτή ότι θα παραστεί ως
πολιτικώς ενάγον στην ποινική διαδικασία και
ότι αιτείται χρηµατική ικανοποίηση 500.000
ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη.

