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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Άνω Λιοσίων - Ως Πίνακα 

Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ  Τ.Κ.13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τηλ.: 213-2042700 / Fax: 210-2474401 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Μελέτη - Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Ολοκληρωµένης 

Φροντίδας στο ΟΤ 354Α» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 4.250.000 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Καισαριανή, Μαρκόπουλου, Υµηττού, Βύρωνα, 

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

στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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.  
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

1. Παππούς Χρήστος   

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

2. ∆ηµήτριος Καµπόλης Αντιδήµαρχος  

3. Ανδρέας Ατζάµπος Αντιδήµαρχος  

4. Παναγιώτης ∆ρόλιας Αντιδήµαρχος  

5. Μιχάλης Οικονοµάκης Αντιδήµαρχος  

6. Ζωή Αρβανιτάκη - Περισοράτη Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

7. Κωνσταντίνος Κουµπαρδάς Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

8. Ιάκωβος Κορδώνης Γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

9. Παναγιώτης Αντωνίου Πρόεδρος ∆ΕΑ∆ΑΛ & Αντιπρόεδρος ΚΑΠΗ  

10. Τριαντάφυλλος Χαραλαµπίδης Πρόεδρος ∆ΕΡΑΛ  

11. Κωνσταντίνος Κοκκόριας Πρόεδρος ∆ΕΤΕΑΛΑ  

12. Σταυρούλα Αγγέλου Αντιπρόεδρος ∆ΕΑ∆ΑΛ & Πρόεδρος ΚΑΠΗ  

13. Μαρία Πλαβούκου Πρόεδρος ΝΠ∆∆ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΛ»  

14. Ελένη Χανιωτάκη Πρόεδρος ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικό Κέντρο ∆ΑΛ»  

15. Χαρίλαος Μπαφατάκης Πρόεδρος ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆ΑΛ»  

16. Ευάγγελος Χριστοφιλάκης Μέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

17. Βασίλειος Γεωργιάδης Μέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

18. Κυριάκος Χατζηλέρης Μέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

19. Σωτήρης Μηλιώνης Μέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

20. Χρυσούλα Κουράση Μέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

21. Παναγιώτης Καµαρινόπουλος Μέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

22. Αγγελική Παπαδάτου Μέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
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Aριθ. Πρωτ.21084/ΣΜ/σβ    Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2009 

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Αυλώνα - Ως Πίνακα Αποδεκτών 
(∆ια µέσου της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου 
του ∆ήµου)   

Αυλώνας Αττικής Τ.Κ.19011 

Τηλ.: 22950-41264 / Fax: 22950-41931 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού και κέντρου απασχόλησης για 

παιδιά (Κ∆ΑΠ)  στο ∆ήµο Αυλώνα» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 4.590.120 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Καισαριανή, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Βύρωνα, 

Χαϊδαρίου, Μαρκόπουλο και Κρυονερίου), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των 

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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 
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

1. Συρµάς Αγγέλης  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

2. Σύρµα Σοφία 

3. Παπαγιάννης Γεώργιος 

4. Γραίγος Γεώργιος 

5. Τσάδαρης Γεώργιος 

6. Ζαχαρίας Ιωάννης 

7. ∆άβρη-Σύρµα Μαρίκα 

8. Λιάκουρης ∆ηµήτριος 

9. Πετρογιάννης Χρήστος-Αλέξανδρος 

10. Στοραϊτη-Λέκκα Ελένη 

11. Αποστόλου Παναγιώτης 

12. Ίσσαρης Γεώργιος 

13. Καλύβας Ευάγγελος 

14. Καραγιάννης Βασίλειος 

15. Λιάκουρης Γεώργιος 

16. ∆άβρης Αθανάσιος 

17. Κατσίλας Σωτήριος 

18. Χριστοφόρου Αναστάσιος 
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ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   
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Aριθ. Πρωτ.21084/ΣΜ/σβ    Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2009 

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Αχαρνών - Ως Πίνακα 

Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

ΠΛ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3  

Τ.Κ.13601 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙ∆Ι) 

Τηλ.: 213-2072300 / Fax: 210-2462904 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού 60 θέσεων στο ΟΤ 326 του 

∆ήµου Αχαρνών» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 3.060.000 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Βύρωνα, Περιστερίου, Καισαριανή, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Χαϊδαρίου, 

Αυλώνα, Μαρκόπουλο και Κρυονερίου), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των 

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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.  
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

1. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

2. ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΕΛΕΝΗ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝ. ΟΜΑ∆ΩΝ 

3. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆.ΑΧΑΡΝΩΝ  

4. ΑΦΟΥΞΕΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆.ΑΧΑΡΝΩΝ 

5. ΓΕΡΟΝΤΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

6. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

7. ΖΕΡΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ.Α.Π.Η. 

8. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9. ΚΟΛΕΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

10. ΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ.Α.Π.Η. - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

11. ΛΟΪΖΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ∆.ΑΧΑΡΝΩΝ 

12. ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΚΕ∆Α 

13. ΝΑΥΡΟΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

14. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕTΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

15. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

16. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

17. ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η ΕΛΕΝΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α.Ο.∆.Α. 

18. ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

19. ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

20. ΧΑΡΙΤΙ∆Η ΜΑΡΙΑ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΙ∆. ΣΤΑΘΜΩΝ 

21. ΧΑΨΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

22. ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

23. ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

24. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

25. ΚΑ∆Α - ΣΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

26. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

27. ΝΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

28. ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

29. ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

30. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

31. ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

32. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

33. ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

34. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Βύρωνα - Ως Πίνακα Αποδεκτών 

(∆ια µέσου της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου)   

Καραολή & ∆ηµητρίου 36-44 

Βύρωνας 16233 

Τηλ. Κέντρο: 210-7645100  

 

 

ΘΕΜΑ:  «Ανέγερση Νέου Κτιρίου 2ου Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆ήµου 

Βύρωνα» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 3.495.500 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Καισαριανή, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Χαϊδαρίου, 

Αυλώνα, Μαρκόπουλο και Κρυονερίου), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των 

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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.  
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

1. Νίκος Χαρδαλιάς 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

2. Αδαµοπούλου Μαριάνθη 

3. Αλιφραγκή Καλλιόπη  

4. Ανδρίτσος Γεώργιος  

5. Αντωνίου Πολύκαρπος 

6. Αρβανίτη - Μπακουλοπούλου Γεωργία  

7. Βυρίνη Μαρία  

8. Γερασιµίδου Ελένη- Νίκη  

9. Γράψα Ζαφειρούλα  

10. Γώγος Χρίστος  

11. ∆αρλαγιάννης ∆ηµήτριος  

12. ∆άρρας ∆ηµήτριος  

13. ∆άφνη Πηνελόπη  

14. ∆ιακουµόπουλος Γεώργιος 

15. ∆ιονυσίου Συλιανός  

16. Ζούκα Αικατερίνη  

17. Ζούµπος Κωνσταντίνος  

18. Καληµέρης Κωνσταντίνος  

19. Καπάνταης Αντώνιος  

20. Κόνσουλας Παναγιώτης  

21. Κριατσιώτης Γεώργιος  

22. Μακράκης Ευάγγελος  

23. Μαργαρίτης Χαράλαµπος  

24. Μαυρίδης Κωνσταντίνος  

25. Μπαντής Μιλτιάδης  

26. Μπαστέα Πετρούλα  

27. Πάλµος Παναγιώτης  

28. Παπαγεωργίου Ειρήνη  

29. Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος 

30. Σταθόπουλος Κωνσταντίνος  

31. Σωτηρόπουλος Αλέξιος  

32. Ταµπαξής Χρήστος - Αλέξανδρος 

33. Τζιορτζιώτης Σταύρος  

34. Χαλικιάς Χριστόφορος 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Καισαριανής - Ως Πίνακα 
Αποδεκτών, (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ  

Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλέφωνο 213-2010700   

Fax 210-7292621 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιµατικού Παιδικού Βρεφονηπιακού 
Σταθµού στο Σκοπευτήριο» 

  

Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε καταγγελίες εταιρειών µελών µας σύµφωνα µε τις 
οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 3.213.000 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 
διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 
ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 
Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Υµηττού, Μαρκόπουλου, Άνω Λιοσίων, Βύρωνα, 
Αυλώνα, Χαϊδαρίου και Κρυονερίου), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, 
στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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 
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

1. Τζόκας Σπύρος  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

2. Χασάπης ∆ηµήτριος 

3. Κατσαρέλης Νικόδηµος (Αντιδήµαρχος) 

4. Ανδρικίδου - Μπαρτσώκα ∆έσποινα  (Πρόεδρος ∆ηµοτ.Συµβουλίου) 

5. Μέµµος Αριστείδης 

6. Φιλλίπου Γωγώ 

7. Χειµώνα Μίνα (Αντιδήµαρχος) 

8. Τσιτσάς Γιώργος 

9. Ασαριωτάκης Στέλιος (Αντιδήµαρχος) 

10. ∆ήµος Γιάννης  (Αντιδήµαρχος) 

11. Κραουνάκη Μαριάννα (Επικουρικά Αντιδήµαρχος)  

12. Βασιλάκη Αννα 

13. Ραζή Ζήνα 

14. Παπαδέλης ∆ηµήτριος 

15. Καµπάκας Αντώνης 

16. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 

17. Βερλέκης Νίκος 

18. Λυκούδης Αλεβίζος 

19. Χατζηαναστασίου Τάσος 

20. Αγκαβανάκης ∆ηµήτρης 

21. Λάτας ∆ήµος 

22. Ζαρκαδούλας Νικόλαος 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Την Κοινότητα Κρυονερίου - Ως Πίνακα 
Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 
Πρωτοκόλλου της Κοινότητας)   

Πλατεία Μικράς Ασίας 49 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ Τ.Κ. 14568 

Τηλ: 210 8161354 / Fax: 210 8161684 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στην οδό Κων/πόλεως της 

Κοινότητας Κρυονερίου» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 2.650.00 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Καισαριανή, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Βύρωνα, 

Χαϊδαρίου, Μαρκόπουλο και Αυλώνα), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των 

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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 
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

Πρόεδρος Κοινότητας Κρυονερίου  

1. Γιάννης Καλαφατέλης  

Σύµβουλοι  

2. Ηρακλής Χιώτης - Αντιπρόεδρος  

3. Μιχαήλ Λινάρδος - Αντιπρόεδρος  

4. Νικόλαος Βερβέρης - Σύµβουλος  

5. Εµµανουήλ Γαρεφαλάκης - Σύµβουλος  

6. Βασίλειος ∆ηµόπουλος - Σύµβουλος  

7. Ειρήνη Μασούρη-Παναγοπούλου - Σύµβουλος  

8. ∆ηµήτριος Ράικος - Σύµβουλος  

9. Απόστολος Χάλαρης - Σύµβουλος 

10. ∆ηµήτριος Χριστόπουλος - Σύµβουλος 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Μάνδρας - Ως Πίνακα 

Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

Ν. ΡΟΚΚΑ 45 - Τ.Κ.19600 ΜΑΝ∆ΡΑ 

Τηλ.: 213-2014900 / Fax : 210-5555880 

 

 

ΘΕΜΑ:  «2ος Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Μάνδρας» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 2.555.000 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

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

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

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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 
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

1. ∆ήµαρχος Μάνδρας, κα ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

2. Αντιδήµαρχος Μάνδρας, κα ΒΑΣΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 

3. Αντιδήµαρχος Μάνδρας, κ. ΚΥ∆ΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. Αντιδήµαρχος Μάνδρας, κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. Μέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής Μάνδρας, κ. ∆ΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

6. Μέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής Μάνδρας, κ. ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

7. Μέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής Μάνδρας, κ. ΛΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  

8. Μέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής Μάνδρας, κ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΕΛΕΤΙΟ 

9. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας,  κ. ∆ΙΟΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

10. Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας, κ. ΝΟ∆ΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

11. Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας, κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑ 

12. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΦΛΩΡΑ 

13. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ. ∆ΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

14. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ.  ΡΟΥΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

15. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κα  ΒΑΣΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 

16. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ.  ΠΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

17. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ. ΛΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

18. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ. ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

19. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ. Α∆ΑΜ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

20. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

21. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

22. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας,, κ. ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

23. ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνδρας, κ. ΛΑΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Μαρκοπούλου - Ως Πίνακα 
Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

Κ.ΠΛ.∆ΗΜ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ & Θ.ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1  

Τ.Κ.19003  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

Τηλ.:22990-20000/ Fax: 22990-24003 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού  και ∆ηµιουργία Βοτανικού 
Κήπου στο ∆ήµο Μαρκοπούλου» 

  

Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε καταγγελίες εταιρειών µελών µας σύµφωνα µε τις 
οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 2.620.000 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 
διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 
ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 
Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Καισαριανή, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Βύρωνα, 
Αυλώνα, Χαϊδαρίου και Κρυονερίου), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, 
στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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.  
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

1. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ    

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ 

2. ΚΩΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

3. ∆ΑΡΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

4. ΚΛΕΦΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

5. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

6. ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    

7. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

8. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

9. ΚΙΜΠΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ    

10. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ-ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ    

11. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    

12. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

13. ∆ΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ    

14. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

15. ΣΤΑΘΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ    

16. ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ     

17. ΜΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ    

18. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    

19. ΓΕΓΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ     

20. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

21. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Περιστερίου - Ως Πίνακα 

Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 (ΚΥΒΕ), ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Τηλ. 210.5709.030-1/ Fax. 210.5758.555 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού 60 θέσεων στο ΟΤ 1 του ∆ήµου 

Περιστερίου» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 3.630.000 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Καισαριανής, Υµηττού, Μαρκόπουλου, Άνω Λιοσίων, Βύρωνα, 

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

στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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 
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ήµαρχος  

1.   ΠΑΧΑΤΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

Μέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. ΣΧΙΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

3. ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4. ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

5. ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6. ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7. ΚΑΣΣΟΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8. ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

9. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 

10. ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

11. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

12. ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

13. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΞΕΝΗ) 

14. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

15. ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 

16. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

17. ΤΣΙΩΤΑ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

18. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

19. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

20. ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ 

21. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

22. ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

23. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

24. ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

25. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

26. ΚΕΛΑΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

27. ∆ΟΥΝΑΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

28. ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 

29. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

30. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

31. ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΙΩΣΗΦ 

32. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

33. ΤΣΙΒΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

34. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

35. ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

36. ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

37. ΝΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

38. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

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

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Υµηττού - Ως Πίνακα 
Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 

Τ.Κ.17237 - ΥΜΗΤΤΟΣ 

Τηλ.:  213-2037800 / Fax: 210-7623859 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στον ∆ήµο Υµηττού» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 2.940.300 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Καισαριανή, Μαρκόπουλου, Άνω Λιοσίων, 

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

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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.  

 

 



 
 

2 

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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΠΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΩ 

3. ΑΡΓΙΑΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

4. ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

5. ΒΓΟΝΤΖΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ 

6. ΓΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ 

7. ∆ΕΛΟΥΚΑ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 

8. ∆ΗΜΑ∆ΑΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

9. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

10. ΖΟΥΠΑ ΖΩΗ 

11. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

13. ΛΑΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

14. ΜΑΚΡΕΛΗ ΡΕΝΑ 

15. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΡΗΣ 

16. ΜΠΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

17. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

18. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΓΑΚΛΗΣ 

19. ΤΣΑΜΠΡΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

20. ΤΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

21. ΦΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

22. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 
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Aριθ. Πρωτ.21084/ΣΜ/σβ    Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2009 

 

          Π Ρ Ο Σ   

Τον ∆ήµο Χαϊδαρίου - Ως Πίνακα 
Αποδεκτών (∆ια µέσου της Υπηρεσίας 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου)   

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 181-183  Τ.Κ.12461 ΧΑΙ∆ΑΡΙ  

Τηλ.: 213-2047271 / Fax: 210-5819841 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ∆ήµο Χαϊδαρίου» 

  

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

οποίες το εν θέµατι έργο, προϋπολογισµού 1.855.000 €, προκηρύσσεται µε αδιαφανείς 

διαδικασίες µαζί µε ακόµη 10 έργα για την κατασκευή, µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή», 

ισάριθµων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, σε άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας 

Αττικής (Μάνδρας, Αχαρνών, Περιστερίου, Καισαριανή, Άνω Λιοσίων, Υµηττού, Βύρωνα, 

Αυλώνα, Μαρκόπουλο και Κρυονερίου), µε ταυτόσηµη ηµεροµηνία κατάθεσης των 

προσφορών, στις 15 ∆εκεµβρίου.   

 

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 
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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.  

 

Με βάση τις ανωτέρω αιτιάσεις ο Σύνδεσµός µας έχει ήδη ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές:   

 

√ 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.   

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

1. ∆ηµήτριος Μαραβέλιας, ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου  

2. Ελένη Καµπόλη, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

3. Μάριος Λιακόπουλος, Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης & Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. Αναστάσιος Βουρλούµης, Αντιδήµαρχος Παιδείας 

5. Ιωάννης Κέντρης, Αντιδήµαρχος Ελέγχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

6. Πέτρος Καραβίτης, Πρόεδρος ∆ΑΟΧ 

7. Ηλίας Περιµένης, Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

8. Ελευθερία Τοκατλίδη, Πρόεδρος Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών 

9. Ανδρέας Αντωνόπουλος, Πρόεδρος ∆ΕΑ∆Χ 

10. Σταύρος Μπαλοδήµας, Πρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου 

11. Νικόλαος Παναγιωτάτος, Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας 

12. Αθανασία Αδαµοπούλου, Πρόεδρος ΚΑΠΗ 

13. Ιωάννης Κουβέλης, Αντιπρόεδρος ΚΑΠΗ 

14. Χρήστος Θεοφίλης, Αντιπρόεδρος ∆ΑΟΧ 

15. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας 

16. Σοφοκλής Αλέπης, Γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

17. ∆ήµητρα ∆ούµουρα, Αντιπρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου 

18. ∆ηµήτριος Τσατσαµπάς, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

19. Ανδρέας Μποζίκας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

20. Κωνσταντίνος Ντέρος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

21. Κωνσταντίνος Φουρλής, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

22. Γεώργιος Ζάγκας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

23. Αθηνά Μπούτση, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

24. Μιχαήλ Σελέκος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

25. Βασίλειος Παντελάρος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

26. Κωνσταντίνος Βορέας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

27. Κωνσταντίνος Σπηλιώπουλος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

28. Ιωάννης Ιγγλέσης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 


