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ΘΕΜΑ:  Μελέτη – Κατασκευή 26 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών σε  

∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής  

        

Αξιότιµε κύριε Γενικέ,  

Σας συγχαίρουµε για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων κατά την άσκηση των οποίων 
σας δηλώνουµε ότι θα είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε συνεργασία που κρίνετε ότι θα 
συντελέσει στην αποτελεσµατική κατανοµή των διατιθεµένων κονδυλίων, εθνικών και 
κοινοτικών, για υποδοµές, τα οποία ο Σύνδεσµός µας πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να 
αξιοποιούνται αποτελεσµατικά για την µεγιστοποίηση της ευηµερίας των Πολιτών της Χώρας.  

Αυτή η πεποίθησή µας είναι και η αιτία της τόσο σύντοµης, σε σχέση µε την ανάληψη των 
καθηκόντων σας, όχλησή µας.  

Πρόκειται για το σκανδαλώδες ζήτηµα δηµοπράτησης 26 έργων κατασκευής βρεφονηπιακών 
ή και παιδικών σταθµών µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή στην ίδια Περιφέρεια (Αττικής) εκ 
των οποίων για τα 11 ήδη ανακοινώθηκε ηµεροµηνία δηµοπράτησης η 15η ∆εκεµβρίου 2009 
και για ακόµη 4 η 29η ∆εκεµβρίου 2009.   

Κατόπιν δεκάδων καταγγελιών εταιρειών µελών µας ο Σύνδεσµός µας διερεύνησε τα 
διαθέσιµα στοιχεία των εν λόγω διακηρυσσόµενων έργων και κατέληξε στα ακόλουθα 
συνοπτικά συµπεράσµατα:   

√ Τα περισσότερα έργα αφορούν επιφάνειες κτιρίου 700 τ.µ., προβλέπουν 60 θέσεις 
νηπίων και ορισµένα έχουν και κάποια βιοκλιµατικά στοιχεία. Οι τιµές φθάνουν έως και 
τα 4.000 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο (Συνηµµένο 1), δηλαδή, υπερβολικά υψηλές έναντι 
άλλων σχετικών έργων (Συνηµµένο 2).   

√ Οι περιγραφές  των τευχών είναι εν πολλοίς πανοµοιότυπες (Συνηµµένο 3) αφού έχουν  
τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: α) Ίδια διάρθρωση, διατύπωση και απαιτήσεις της 
∆ιακήρυξης, β) Ακριβώς τα ίδια κριτήρια βαθµολογίας 7 αρχιτεκτονικά, 4 στατικά, 5 Η/Μ 
µε τα ίδια µέγιστα και ελάχιστα ανά κριτήριο!, γ) Απαιτούν όλα εκτέλεση γεώτρησης, για 
την  οποία σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία ΥΑ 5219/2004 ΦΕΚ 114∆’ / 17-2-04 απαιτείται 
λήψη Έγκρισης Εργασιών από την Πολεοδοµία αφού έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις διαφόρων 
υπηρεσιών (αρχαιολογίας, δασαρχείου, ΥΠΠΟ κλπ), δ) η τεχνική περιγραφή των 
Αρχιτεκτονικών είναι πανοµοιότυπη, φωτοτυπία η µια της άλλης. Απλώς σε µερικές έχει 
γίνει εναλλαγή των κεφαλαίων, ε)  Όλα έχουν παρόµοια 2σέλιδα µε ενδεικτική ανάλυση 
κόστους όπου π.χ. οι χρωµατισµοί έχουν κόστος 49€/µ2 ή 51 €/ µ2!.  
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√ 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.  

 

Με απλά λόγια µε τα διατιθέµενα κονδύλια που αγγίζουν τα 60 εκ. € θα µπορούσαν να 
κατασκευαστούν τουλάχιστον διπλάσια πανοµοιότυπα έργα, ήτοι πολύ περισσότερα, 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες πολύ µεγαλύτερου αριθµού πολιτών, αλλά και την 
δραστηριοποίηση µεγαλύτερου πλήθους τεχνικών εταιρειών, σε µία περίοδο που η ελληνική 
πολιτεία πασχίζει να ανακόψει την ραγδαία αύξηση της ανεργίας.  

 

Κατόπιν αυτών ο Σύνδεσµός µας προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:  

Α) Προκάλεσε κοινή επιστολή των εργοληπτικών οργανώσεων προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση µε 
κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων κ. ∆ηµήτρη Ρέππα καλώντας 
τον να µαταιώσει τους συγκεκριµένους διαγωνισµούς και να αποτρέψει την προκήρυξη των 
υπολοίπων (Συνηµµένο 4)  

Β) Απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων, τους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος και Υποδοµών και προς τον Γενικό 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καλώντας τους να διερευνήσουν τις ύποπτες οµοιότητες 
και συµπτώσεις των διαγωνισµών καθώς και τους υπερβολικά διογκωµένους 
προϋπολογισµούς έργων (Συνηµµένο 5) 

Γ) Απέστειλε επιστολή προς όλα τα µέλη των δηµοτικών συµβουλίων των 11 αρχικώς 
σχετιζόµενων δήµων, γνωστοποιώντας τους τα ανωτέρω (Συνηµµένο 6) 

∆) Προχώρησε σε συναντήσεις – επαφές µε µέλη δηµοτικών συµβουλίων ώστε να 
ενηµερώσει σχετικά µε τις καταγγελίες των εταιρειών µελών µας. 

Ε) Απέστειλε επιστολή προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής - της 
οποίας, όντας Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας προΐσταστε - µε την οποία ζητήσαµε να µας 
κοινοποιηθεί αντίγραφο των πράξεων αξιολόγησης των σχετικών αιτηµάτων και τον τελικό 
πίνακα κατάταξης των δικαιούχων φορέων καθώς να µας διευκρινιστεί εάν είναι σύννοµη η 
έγκριση τευχών δηµοπράτησης για έργα που δεν υπάρχουν γεωτεχνικά στοιχεία και εάν το 
ύψος της προϋπολογιζόµενης δαπάνης ελέγχθηκε από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
(Συνηµµένο 7).   

 

∆υστυχώς και ενώ η ανταπόκριση που είχαµε από το Υπουργείο Υποδοµών (Συνηµµένο 8) 
και τους ∆ήµους (Συνηµµένα 9) ήταν άµεση η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή µέχρι και 
σήµερα δεν µας έχει απαντήσει παρά το γεγονός ότι το θέµα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις, όπως φαίνεται και από τα επισυναπτόµενα δηµοσιεύµατα (Συνηµµένο 10) αλλά 
και παρά το γεγονός ότι ήδη αρκετοί ∆ήµοι έχουν αποφασίσει την αναβολή των 
δηµοπρατήσεων, αναγνωρίζοντας ότι χρήζουν τουλάχιστον διερεύνησης τα όσα 
επισηµαίνουµε.  
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Κατόπιν τούτου ο Σύνδεσµός µας αναγκάστηκε να προχωρήσει σε εισαγγελική παραγγελία 
προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής στις 9/12/2009 (Α.Π. 
8538/9.12.2009) ζητώντας να δοθούν τα σχετικά στοιχεία.  

 

Κύριε Γενικέ,  

 

Επειδή οι Αρχές της ∆ιαφάνειας και της ∆ηµοσιότητας είναι οι βασικές παράµετροι για την 
αποτροπή της διαφθοράς που τόσο ταλανίζει την ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα, 
δηµόσια και ιδιωτική, θεωρούµε ότι η συµβολή σας στην άµεση ευόδωση του αιτήµατος µας 
θα λειτουργήσει και ουσιαστικά, µαταιώνοντας την υλοποίηση µίας σκανδαλώδους 
διαδικασίας δηµοπράτησης έργων υπερβολικών προϋπολογισµών, αλλά, κυρίως, θα 
λειτουργήσει και συµβολικά, αποτρέποντας µελλοντικές αήθεις προσπάθειες 
κατασπατάλησης των κονδυλίων που προορίζονται για βασικές υποδοµές της ελληνικής 
οικονοµίας από καιροσκόπους της αγοράς.  

 

Κύριε Γενικέ, σε εποχές έντονου δηµοσιονοµικού προβλήµατος είναι αδιανόητο να υπάρχει 
ακόµη και υπόνοια σπατάλης.   

 

 

 

    Με τιµή,   

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 15ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 2005-2009  

3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ  

4. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

5. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ … 

6. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ  

7. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

8. ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

9. ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ∆ΗΜΩΝ  

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ  

 


