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Aριθ. Πρωτ. 21084/ΣΜ/σβ    Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2009 
 

            Π Ρ Ο Σ   

Ως Πίνακα Αποδεκτών  

         

ΘΕΜΑ:  Μελέτη – Κατασκευή 11 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών σε 
∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής  

 

Αξιότιµοι κ.κ.,  

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε καταγγελίες εταιρειών µελών µας σύµφωνα µε τις 

οποίες οι προκηρύξεις για την κατασκευή µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή» 11 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών σε ισάριθµους δήµους της Περιφέρειας Αττικής 

(Μάνδρας, Περιστερίου, Αχαρνών, Καισαριανής, Υµηττού, Μαρκόπουλου, Άνω Λιοσίων, 

Βύρωνα, Αυλώνα, Χαϊδαρίου και Κρυονερίου), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των 

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου, αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα νοµιµότητας.   

 

Συγκεκριµένα, στις καταγγελίες τους οι εταιρείες µέλη µας αναφέρουν ότι προκύπτουν 

σηµαντικότατες διαφορές στις προϋπολογιζόµενες τιµές ανά τετραγωνικό µέτρο για 

πανοµοιότυπα κτιριακά έργα, ήτοι, το ελληνικό δηµόσιο θα κληθεί να πληρώσει για τα ίδια 

κτιριακά έργα έως και διπλάσια τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο, από ∆ήµο σε ∆ήµο.   

 

Επισηµαίνουµε ότι η επίκληση του βιοκλιµατικού χαρακτήρα των κτιρίων όχι µόνο δεν 

δικαιολογεί την τεράστια απόκλιση των προϋπολογισµών των εν λόγω έργων, σε σχέση µε 

παρόµοια έργα, αλλά υπονοµεύει σηµαντικά την πολύ σοβαρή υπόθεση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της γενικευµένης χρήσης ήπιων µορφών ενέργειας, εµπλέκοντάς τα µε 

αδιαφανείς διαδικασίες. Μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε πόσο κακό µπορεί να προκληθεί 

εάν γενικευθεί η πεποίθηση ότι τα βιοκλιµατικά κτίρια κοστίζουν δύο και τρεις φορές 

ακριβότερα από τα  κοινά κτίρια – πράγµα, φυσικά, εντελώς ανυπόστατο. Εξάλλου σε εποχές 

έντονου δηµοσιονοµικού προβλήµατος είναι αδιανόητο να υπάρχει ακόµη και υπόνοια 

σπατάλης των διατιθεµένων κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισµού για υποδοµές, τα 

οποία θα πρέπει να αξιοποιούνται µε την µέγιστη εφικτή αποδοτικότητα.  

 

Πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων σοβαρές υπόνοιες αδιαφάνειας και συντονισµένου 

προσχεδιασµού µας δηµιουργεί το γεγονός ότι την ίδια ηµεροµηνία, (15/12/2009), στην ίδια 

περιφέρεια (Αττική), 11 έργα παρόµοιων προϋπολογισµών και απαιτήσεων δηµοπρατούνται 

µε την ίδια µέθοδο (µελέτη-κατασκευή) µε συνέπεια την παραβίαση της αρχής του 

ελεύθερου ανταγωνισµού αφού περιορίζεται σηµαντικά η δυνατότητα αυξηµένης 

συµµετοχής, άρα και συναγωνισµού, των εργοληπτικών επιχειρήσεων.  
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Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ζητούµε:   

 

√ Την άµεση ανάκληση των 11 συγκεκριµένων δηµοπρατήσεων καθώς και των σχετικών 
δηµοπρατήσεων που κυοφορούνται.  

√ Την άµεση διερεύνηση των καταγγελιών των εργοληπτών για σύνταξη αδιαφανών και 
υπερβολικά διογκωµένων προϋπολογισµών έργων.   

 

Τέλος σας επισηµαίνουµε και πάλι την θέση του Συνδέσµου µας ότι το σύστηµα «µελέτη-
κατασκευή» υιοθετείται καταχρηστικά για έργα που ούτε απαιτείται ούτε προβλέπεται από 
την κείµενη νοµοθεσία.  

 

Σε αναµονή των σχετικών σας ενεργειών,   

 

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών  

 

1. Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

κ. Ιωάννης Ραγκούσης 

Β. Σοφίας 15 

106 74 Αθήνα 

 

2. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιµατικής Αλλαγής  

κα Kων/να Μπιρµπίλη 

Αµαλιάδος 17 

115 23 Αθήνα 

 

3. Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  

κ. ∆ηµήτριος Ρέππας 

Χαρ. Τρικούπη 182 

101 78  Αθήνα 

 

4. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  

κ. Ιωάννη Μανιάτης 

Μεσογείων 119 

101 92 Αθήνα 

 

5. Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  

κ. Ιωάννη Μαγκριώτης 

Χαρ. Τρικούπη 182 

101 78  Αθήνα 

 

6. Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων  

κ. Ιωάννης Οικονοµίδης  

Χαρ. Τρικούπη 182 

101 78  Αθήνα 

 

7. Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

κ. Λέανδρος Ρακιντζής   

Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  

115 23 Αθήνα 


