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Αρ. Πρωτ. 23460/ΓΒ/σµ  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2011 
   

   Π Ρ Ο Σ  Τον 
Γενικό Γραµµατέα  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής  
κ. Ηλία Λιακόπουλο  

 

 

ΘΕΜΑ: Επαναλαµβανόµενες Αυθαιρεσίες σε θέµατα ανάθεσης έργων και σε 
διαγωνισµούς µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή σε ∆ήµους της Περιφέρειας 
Αττικής  

 

Αξιότιµε κ. Γενικέ, 

Όπως γνωρίζετε ο Σύνδεσµός µας έχει ως βασικές πάγιες θέσεις: 

 

- Την κατάργηση των συστηµάτων απ΄ευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµών µε πρόσκληση 
περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων, µε εξαίρεση τις πραγµατικές 
περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης. 

- Τον αυστηρό περιορισµό της χρήσης του συστήµατος µελέτη – κατασκευή και την 
εφαρµογή του, όπου εφαρµόζεται, µε διαφανή τρόπο 

 

Παρά την σαφή βελτίωση που υπάρχει στα παραπάνω θέµατα και τα σοβαρά βήµατα που 
έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση (ενδεικτικά αναφέρουµε : Εφαρµογή ∆ΙΑ@ΓΕΙΑ του 
ΥΠΕΣ, Απόφαση απένταξης µέτρου για  έργα Βρεφονηπιακών Περιφέρειας Αττικής , 
αυστηρότερες διαδικασίες έγκρισης ανάλογων αιτηµάτων φορέων από το Τ.Σ. του ΥΠΥΜΕ∆Ι) 
αρκετοί φορείς συνεχίζουν µε επιµονή  την αυθαίρετη και αδιαφανή χρήση και εφαρµογή 
των παραπάνω διαδικασιών. 

 

Συγκεκριµένα και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής:  

 

Α. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου για δύο έργα: 

- Πεζογέφυρες σταθµού Κηφισίας   2,7 εκ. 

- Κατασκευή υπόγειου Parking    5,0 εκ.   

 

Ο ∆ήµος Φυλής  

- Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου   5,5 εκ. 

 

επιµένουν να προωθήσουν µε την µέθοδο της απ΄ ευθείας ανάθεσης – πρόσκλησης 
περιορισµένου αριθµού τα παραπάνω σηµαντικού οικονοµικού αντικειµένου έργα.  
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Οι παρατυπίες στην εφαρµογή των διαδικασιών, τα σφάλµατα (π.χ. 4 ορθές επαναλήψεις) 
και οι αυθαιρεσίες θέλουν αρκετές σελίδες για να αναπτυχθούν.  

 

Φυσικά και οι δύο παραπάνω  ∆ήµοι παρά τα επανειληµµένα έγγραφα και οχλήσεις µας δε  
παρέχουν την επίσηµη ενηµέρωση που επίµονα ζητάµε αλλά µας απαντούν µε γενικόλογες 
αναφορές περί διαφάνειας , σεβασµού στην νοµιµότητα  κλπ. 

 

Το γεγονός ότι και οι δύο ∆ήµοι φιγουράρουν στην λίστα µε τους πλέον υπερχρεωµένους 
∆ήµους της χώρας (βλ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 12/06/2011) προφανώς δεν 
προβληµατίζει τους κ.κ. ∆ηµάρχους. Σίγουρα κάποιος άλλος θα βρεθεί να πληρώσει το 
λογαριασµό …. Φυσικά ο Έλληνας φορολογούµενος.  

 

ΕΠΕΙ∆Η 

 

Ήδη ετοιµάζονται για ανάλογες διαδικασίες και άλλοι ∆ήµοι οι οποίοι δεν πτοούνται όσο 
βλέπουν ότι υπάρχει περιθώριο για «κόλπα». 

 

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ 

 

Την άµεση ακύρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν , 
όπως επίσης και όλων των  «ορθών επαναλήψεων » που φυσικά γίνονται εκ του πονηρού.   

 

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Όπως γνωρίζετε τα 26 έργα βρεφονηπιακών σταθµών της Περιφέρειας Αττικής που είχαν 
δηµοπρατηθεί µε το σύστηµα Μελέτη – Κατασκευή  

 

- Με διογκωµένους προϋπολογισµούς 

- Με αδιαφανείς – φωτογραφικούς όρους 

 

ακυρώθηκαν µε δική σας παρέµβαση αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και 
ζητήθηκε από τους φορείς η σύνταξη διακηρύξεων µε διαφανείς όρους και ενιαίους  σωστούς  
προϋπολογισµούς. 

 

Μετά από ενάµιση περίπου χρόνο λιγότεροι από τους µισούς Βρεφονηπιακούς σταθµούς 
προχωρούν µε τις προϋποθέσεις που τέθηκαν. Πολλοί ∆ήµοι  αδρανούν, γιατί άραγε; 
(Φυσικά η απάντηση υπάρχει, θα επανέλθουµε σύντοµα µε αναλυτική τεκµηρίωση). 

 

Όµως σε πολλούς διαγωνισµούς από αυτούς που προχωρούν εµφανίζεται - µπορούµε να 
πούµε συστηµατικά πλέον - το εξής φαινόµενο. Από τους τέσσερις, πέντε ή έξι 
διαγωνιζόµενους «κόβονται» από την πρώτη φάση ελέγχου οι µισοί ή και περισσότεροι 
διαγωνιζόµενοι, συνήθως µε αστήρικτη επιχειρηµατολογία. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά 
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καταργείται η έννοια του διαγωνισµού και διευκολύνεται η ανάθεση στους «εκλεκτούς», 
συνήθως «οι ίδιοι και οι ίδιοι», χωρίς ανταγωνισµό.  

 

Τέτοια φαινόµενα έχουν ήδη εµφανιστεί στους ∆ήµους Μάνδρας, Χαλανδρίου, Αγ. 
Αναργύρων και σύµφωνα µε πληροφορίες µας έπεται συνέχεια. 

 

ΕΠΕΙ∆Η 

 

- Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς Μελέτη-Κατασκευή απαιτεί πολύ σοβαρό κόστος 
(δεκάδων χιλιάδων ευρώ) για κάθε διαγωνιζόµενο,  

- Η κείµενη νοµοθεσία αλλά και οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ είναι στο πνεύµα του να 
µην αποκλείονται τεχνικές προσφορές για επουσιώδεις τυπικούς λόγους,  

- Λόγω του ύψους προϋπολογισµού των ανωτέρω έργων αποκλείεται, σύµφωνα µε τις 
τελευταίες νοµοθετικές ρυθµίσεις, η δικαστική προστασία του ΣτΕ, και τέλος 

- Ο υγιής ανταγωνισµός είναι πάντα προς όφελος του ∆ηµοσίου  

 

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ  

 

να δοθεί σαφής οδηγία να εκδικάζονται κατά προτεραιότητα οι σχετικές προσφυγές ενώπιον 
σας  (για τον έλεγχο νοµιµότητας) και να µην παρέρχεται άπρακτη η προθεσµία των εξήντα  
(60) ηµερών . 

 

Παρά το πραγµατικό γεγονός ότι η αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας σας έχει υπερβολικό 
φόρτο εργασίας, σας επισηµαίνουµε ότι η παραπάνω επιτροπή αποτελεί για τις περιπτώσεις 
που προαναφέραµε την µόνη ασπίδα προστασίας απέναντι στις αυθαιρεσίες των οργάνων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Παραµένουµε στην διάθεσή σας. 

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

  


