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Αρ.Πρωτ.37 Πάτρα, 16 Ιουνίου 2011 
 

Προς  

-Βουλευτές Αχαΐας  

-Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου 

-Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

-∆ήµαρχο Αιγιαλείας  

-∆ήµαρχο Καλαβρύτων 

-∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Ελλάδας 

-∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας 

     

ΘΕΜΑ: ∆ηµοπρασίες έργων βιολογικού καθαρισµού Καλαβρύτων προϋπολογισµού 
5.166.000,00€ και επέκταση βιολογικού Αιγίου προϋπολογισµού 12.000.000,00€ περίπου µε το 
“σύστηµα” µελέτη-κατασκευή. 

 

∆ηµοσιεύτηκε στον Τύπο η ∆ιακήρυξη των έργων των Βιολογικών Καθαρισµών Καλαβρύτων 
και Αιγίου (επέκταση) µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή. 

Με το σύστηµα αυτό πληροφορούµαστε ότι θα δηµοπρατηθούν και όλοι οι άλλοι βιολογικοί 
καθαρισµοί  στον Νοµό, την Περιφέρειά µας και όλη την Ελλάδα που χρηµατοδοτούνται από το 
πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑ µε συγχρηµατοδότηση από Κοινοτικά Κονδύλια του ΕΣΠΑ. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε για την περιοχή µας τον νέο βιολογικό της Αµαλιάδας, του δήµου 
Ερυµάνθου Αχαΐας, την επέκταση του βιολογικού Αγρινίου κ.λπ. προϋπολογισµού 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. 

Το σύστηµα αυτό που προβλέπει ταυτόχρονα υποβολή τεχνικής µελέτης και οικονοµικής 
προσφοράς από την ενδιαφερόµενη εργοληπτική επιχείρηση και προϋποθέτει αξιολόγηση της 
τεχνικής µελέτης από την επιτροπή διαγωνισµού εφαρµόζεται κατ’ εξαίρεση από το Νόµο “στις 
περιπτώσεις έργων που επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που 
καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε ιδιοµορφίες 
ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους….” 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του συστήµατος αυτού είναι να υπάρχει απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µετά από γνώµη του Συµβουλίου  Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Οι εργοληπτικές οργανώσεις έχουν κατά το παρελθόν καταγγείλει το ανωτέρω σύστηµα 
δηµοπράτησης ως αµαρτωλό , αδιαφανές και “στηµένο” που µεθοδεύει από πριν τον ανάδοχο 
µε διακίνηση µαύρου χρήµατος κάτω από το τραπέζι . 

Χαρακτηριστική είναι και η από 9/6/2011 καταγγελία της ΠΕΣΕ∆Ε στον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.   
κ. Ρέππα για τα έργα που στήνονται “κάτω από τη µύτη του” µε το σύστηµα αυτό. 
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Εµείς επιπροσθέτως θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής : 

 

1. ∆εν στοιχειοθετείται καµία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος για 
τα έργα των βιολογικών καθαρισµών. Έχουν πια εκτελεστεί εκατοντάδες τέτοια έργα στη 
χώρα και άρα δεν υφίστανται “ειδικοί τρόποι κατασκευής ή ιδιοµορφίες τεχνογνωσίας 
κ.λ.π. ”  Το 2011 δεν είναι 1984 και 1986 που συντάχθηκαν οι Νόµοι αυτοί. 

 

2. Η µέχρι τώρα εµπειρία των έργων που εκτελέστηκαν µε µελέτη κατασκευή έχει να 
επιδείξει τα εξής:  

α) Πολύ µεγαλύτερο κόστος (τουλάχιστον 30%) των έργων σε σχέση µε το συµβατικό 
σύστηµα της µειοδοσίας µε ξεχωριστή µελέτη 

β) Χρονοβόρες διαδικασίες µε ενστάσεις και προσφυγές στις τεχνικές αξιολογήσεις των 
µελετών µε αποτέλεσµα τη µεγάλη καθυστέρηση στην ανάδειξη µειοδότη και στην 
κατασκευή των έργων. 

γ)  Καταγγελίες σχεδόν σε όλους τους διαγωνισµούς µε το σύστηµα αυτό για “στηµένες” 
επιτροπές που βαθµολογούσαν ευνοϊκά τη µελέτη  του “εκλεκτού” και αρνητικά τις 
άλλες. Εννοείται ότι ο “εκλεκτός” είχε από πριν κάνει τις συµφωνίες του κάτω από το 
τραπέζι. Μέχρι και επιταγές µε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αναφέρθηκαν σε τέτοιους 
“διαγωνισµούς”. 

δ) Εννοείται ότι η µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί να πάρει µέρος σε 
τέτοιους “διαγωνισµούς” διότι πρέπει να πληρώσει µεγάλα ποσά για σύνταξη µελέτης. 
Και βέβαια αν από πριν ξέρεις ότι η δουλειά είναι “για σένα” πληρώνεις, διαφορετικά αν 
ξέρεις  ότι “θα κοπείς” πώς να πληρώσεις ερήµην δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ για µια µελέτη;     

Χώρια που οι ∆ιακηρύξεις (π.χ. η πρόσφατη του βιολογικού των Καλαβρύτων) αφήνουν 
περιθώριο µέχρι την δηµοπράτηση ένα – δύο µήνες το πολύ για να συντάξεις µελέτη 
πράγµα αδύνατον. Εκτός αν είσαι “εκλεκτός” και έχεις αρχίσει τη σύνταξη της µελέτης 
πολύ νωρίτερα.     

 

3.  Στο µεγάλο αυτό κόλπο των αµαρτωλών µελετοκατασκευών του ΕΠΠΕΡΑ φαίνεται να 
“ανακατεύονται” πολλοί. Από στελέχη του Υπουργείου, του Τεχνικού Συµβουλίου του 
Υπουργείου, τους µελετητές-συµβούλους των διάφορων φορέων, ∆ιευθυντές και 
στελέχη κατά τόπους  Υπηρεσιών, βουλευτές, ∆ήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µέχρι και 
εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων που µετέχουν στις επιτροπές. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει άµεσα : 

 

1. Να κοπεί µε το µαχαίρι το σύστηµα δηµοπράτησης αυτό. Όσοι βιολογικοί δεν έχουν 
διακηρυχθεί ακόµα µε µελέτη-κατασκευή να γίνουν πρώτα µελέτες και µετά να 
δηµοπρατηθούν µε µειοδοσία τα αντίστοιχα έργα. 

 

2.  Για όσα έργα έχουν διακηρυχθεί µε µελέτη-κατασκευή και εφ’ όσον δεν µπορεί να 
ανασταλεί η δηµοπράτηση µε το σύστηµα αυτό, τουλάχιστον µε επείγουσα εγκύκλιο του 
Υπουργού να κληρώνονται οι επιτροπές 10 ηµέρες πριν τους διαγωνισµούς µε ανοιχτή 
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διαδικασία από τους  έχοντες τα τυπικά προσόντα µηχανικούς, υπαλλήλους ή 
εκπροσώπους φορέων. 

 

3. Εµείς από την µεριά µας θα παρακολουθούµε στενά και θα καταγγέλλουµε αµέσως, 
τόσο στην ∆ιοίκηση όσο και στη δικαιοσύνη, κάθε ενέργεια αδιαφάνειας και διαπλοκής 
που θα υποπίπτει στην αντίληψή µας. 

 

∆εν είναι δυνατό στις µέρες µας που η ανεργία αφανίζει τις επιχειρήσεις µας για µια ακόµα 
φορά ορισµένοι “επιτήδειοι” να βγουν πάλι κερδισµένοι και µάλιστα να µας βγάζουν επιδεικτικά 
και τη γλώσσα….     

 

 

           Με εκτίµηση  

        Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ 

         ∆υτικής Ελλάδας  

 

 

 Ο Συντονιστής  

             Β. Βλασταράς  


