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ΘΕΜΑ: «∆ηµοπρατήσεις 26 έργων βρεφονηπιακών σταθµών από δήµους της
Περιφέρειας Αττικής».
Κύριοι,
Επανερχόµαστε µε την παρούσα σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 21092/ΓΒ/κσ/27.11.2009
εγγράφου µας αλλά και της από 07.12.2009 και µε αρ.πρωτ. του ∆ήµου σας
8538/09.12.2009 Εισαγγελικής παραγγελίας, που εκδόθηκε κατόπιν της από 07.12.2009
αιτήσεως του Συνδέσµου µας, καθώς οι απαντήσεις που δόθηκαν από την υπηρεσίας σας µε
το υπ’ αρ. πρωτ. 8157/09 έγγραφό σας στα ερωτήµατα που σας τέθηκαν, είναι αν µη τι άλλο
ελλιπείς και ως ένα µεγάλο σηµείο παραπλανητικές.
Επειδή, λοιπόν, κάποια ουσιώδη αιτήµατά µας παραµένουν µέχρι και σήµερα αναπάντητα και
επειδή το ζήτηµα που έχει ανακύψει τυγχάνει σπουδαίας σηµασίας για την διαφύλαξη των
αρχών του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισµού αλλά και του δηµοσίου χρήµατος, στο
πλαίσιο των κανόνων δηµοσιότητας και διαφάνειας, παρακαλούµε να µας κοινοποιήσετε
άµεσα:
Α.
Τα σχετικά µε την επεξεργασία και έγκριση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης
για κάθε έργο έγγραφα (ποιος και πότε υπογράφει κ.λ.π.) και
Β.
Τις γεωτεχνικές/εδαφοτεχνικές εκθέσεις – έρευνες, οι οποίες σύµφωνα µε το
παραπάνω έγγραφό σας, συµπεριλαµβανόταν στις απαιτούµενες υποστηρικτικές
µελέτες που προσκοµίστηκαν στην Υπηρεσία σας.
Γ.
Για ακόµη µια φορά αντίγραφα των πράξεων αξιολόγησης των σχετικών
αιτηµάτων.

καθώς οι ∆ηµοπρασίες των επίµαχων διαγωνισµών βρίσκονται προ των πυλών και τα
ζητήµατα νοµιµότητας των όρων της διεξαγωγής τους παραµένουν ακόµη και σήµερα σε
τεράστιο βαθµό εν αµφιβόλω!

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Fidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

