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ΑΘΗΝΑ, 30 Οκτωβρίου 2014
ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΝΑΚ.: 1. Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ∆Ι
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Έργων
4. Γραφείο Προέδρου ΕΑΑ∆ΗΣΥ

ΘΕΜΑ: «∆ιαµόρφωση και ∆ηµιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου
και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (∆ήµος Αγίων Αναργύρων Καµατερού).

Κύριοι,
σύµφωνα µε την 168/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου σας
προκηρύσσεται µε το σύστηµα της µελετοκατασκευής το εν θέµατι έργο προϋπολογισµού
3.539.325,00 €, ενώ γνωρίζετε ότι οι αναπλάσεις χώρων δεν περιλαµβάνονται στους
τύπους έργων που έχει εγκρίνει από τις 6-9-2013 µε την υπ' αριθµ. ∆17γ/256/7/ΦΝ433.5
(ΦΕΚΒ 2261/11-9-2013) απόφασή του ο Υπουργός ΥΜΕ∆Ι.

Προκειµένου να υπάρξει νοµική κάλυψη δηµοπράτησης του έργου µε το σύστηµα
µελετοκατασκευής επικαλείστε την υπ'αριθµ. ∆17α/9/2/ΦΝ440 απόφαση του Υπουργού
ΥΠΕΧΩ∆Ε της 6-2-2009, δηλαδή, ξεθάβετε µία Υπουργική Απόφαση που έχει υπογραφεί προ
πεντέµιση ετών (!!!) ώστε να µπορέσετε να δηµοπρατήσετε το έργο µε µελετοκατασκευή και
όχι ως τυπικό δηµόσιο έργο.

Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι το διάστηµα των πεντέµιση ετών ήταν επαρκέστατο
προκειµένου, εάν το έργο ήταν πραγµατικά αναγκαίο να εκτελεστεί, να είχαν αναληφθεί οι
σχετικές ενέργειες για την εκπόνηση της απαιτούµενης µελέτης - αφού οι προµελέτες
υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια - ώστε το έργο να δηµοπρατηθεί ως τυπικό δηµόσιο έργο
και όχι µε το φαύλο σύστηµα της µελετοκατασκευής.

∆εδοµένου ότι ο Σύνδεσµός µας έχει εντοπίσει ακόµη δύο παρόµοιες περιπτώσεις
δηµοπράτησης µελετοκασκευών, οι εγκρίσεις των οποίων έρχονται από το πολύ µακρύ
παρελθόν, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα ουσιαστικά ανίσχυρες, εκφράζουµε την εκτίµηση
ότι πρόκειται για συστηµατική προσπάθεια αναβίωσης αµαρτιών του παρελθόντος
και ως τέτοια ζητούµε την άµεση ακύρωση της εν θέµατι δηµοπράτησης του έργου.
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