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Κ. ∆ήµαρχε 

Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βύρωνα 
αποφάσισε την αναβολή του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος µε σκοπό την διερεύνηση 
των σχετικών καταγγελιών. 

Όπως επίσης σας επισηµάναµε και προφορικά το έργο του ∆ήµου σας εντάσσεται στο 
«πακέτο» των 26 βρεφονηπιακών Σταθµών της Περιφέρειας Αττικής. Μετά από µελέτη των 
Τευχών ∆ηµοπράτησης των έργων αυτών διαπιστώσαµε ότι πολλά από τα  Τεύχη 
∆ηµοπράτησης των ανωτέρω έργων ανωτέρω έργα εµφανίζουν σηµαντικές οµοιότητες αλλά 
και διαφορές. Συγκεκριµένα πολλά έργα έχουν πανοµοιότυπους παράνοµους όρους 
διαγωνισµού (π.χ. διάνοιξη γεωτρήσεων από τους διαγωνιζόµενους µε σκοπό την εκπόνηση 
γεωτεχνική µελέτης  κλπ.) ενώ σχεδόν όλα δηµοπρατούνται µε αρκετά υψηλούς σε σχέση µε 
το τεχνικό αντικείµενο προϋπολογισµούς. 

Όσο αφορά στο έργο του ∆ήµου σας 

α) ∆εν εµπεριέχει τους παράνοµους όρους που προαναφέρθηκαν και δεν εµφανίζει 
οµοιότητες µε όρους άλλων διακηρύξεων.  

β) Θεωρούµε ότι ο προϋπολογισµός του είναι ιδιαίτερα αυξηµένος. 

Συγκεκριµένα και σε σχέση µε το (2) σχετικό έγγραφό σας επισηµαίνουµε περιληπτικά ότι. 

• Το εµβαδόν της ανοδοµής του κτιρίου που προσµετράται στο συντελεστή δόµησης 
είναι 734,80 µ2. (∆εν συµφωνούµε µε την άποψη ότι ηµιυπαίθριοι και βοηθητικοί 
χώροι υπογείου αθροίζονται και συµµετέχουν εξίσου στο κοστολόγιο κατασκευής του 
κτιρίου). 
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• Το συνολικό κοστολόγιο είναι 3.495.000 €, περιλαµβανοµένων ΓΕ και ΟΕ, 
απροβλέπτων, ΦΠΑ και κόστους µελετών (Εύκολα µπορεί κανείς να κάνει την 
αναγωγή κόστους ανά τετραγωνικό µέτρο). 

• Η όλη ανάλυση κοστολογίου που αναφέρεται στο έγγραφό σας δεν στηρίζεται στα 
εγκεκριµένα τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

• Οι αναφερόµενες και πιθανότατα υπαρκτές ιδιαιτερότητες του έργου σας 
δικαιολογούν ενδεχοµένως αποκλίσεις από τα τυπικά κοστολόγια σε καµία περίπτωση 
όµως  τόσο σηµαντικές.   

Σε κάθε περίπτωση πέραν των θεµάτων που σας αναπτύξαµε µε το (1) σχετ. έγγραφό µας 
και επειδή το θέµα της δηµοπράτησης των 26 έργων Βρεφονηπιακών Σταθµών έχει πάρει 
µεγάλες διαστάσεις σας ενηµερώνουµε ότι προέκυψαν τα εξής επιπλέον θέµατα που 
ενδέχεται να δηµιουργήσουν πρόβληµα στο συνολικό «πακέτο»  των έργων. 

• Κατάθεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας  δεκάδων αιτήσεων αναστολής 
δηµοπράτησης έως την τελική συζήτηση των προσφυγών από ενδιαφερόµενες 
εταιρείες. Οι προσφυγές αφορούν σε τυπικές και ουσιαστικές παραλείψεις 
διαφορετικές ανά περίπτωση (π.χ. παράνοµη απαίτηση διάνοιξης γεωτρήσεων προ 
του διαγωνισµού, αυξηµένοι προϋπολογισµοί, παράτυπη επιλογή συστήµατος 
δηµοπράτησης κλπ.).  

• Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
του την 29-11-2009 πήρε απόφαση, σύµφωνα µε την οποία θεωρείται παράτυπη και 
καταχρηστική η µεθόδευση δηµοπράτησης των εν λόγω έργων. 

• Ο επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διερευνά και την υπόθεση στο σύνολό της αλλά 
και συγκεκριµένες καταγγελίες για µη σύννοµη διαδικασία ένταξης και 
χρηµατοδότησης από την ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.  

• Οι ισχυρισµοί πολλών εµπλεκοµένων ότι ο αυξηµένος προϋπολογισµός δικαιολογείται 
από επιµέρους ιδιαιτερότητες των έργων και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι  
απολύτως ανακριβείς, όπως φαίνεται και από την επισυναπτόµενη απαντητική 
επιστολή του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούµε για άλλη µια φορά να εµείνετε στην αρχική σας 
απόφαση και να αναστείλετε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία που, κατά γενική 
εκτίµηση, θεωρείται σκανδαλώδης και που σίγουρα θα δηµιουργήσει τεράστια 
προβλήµατα στην υλοποίηση των έργων που είναι τόσο απαραίτητα για την κάλυψη 
βασικών κοινωνικών αναγκών. 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ  
 
Συν.: Η µε αρ. πρωτ. 1416/25-11-09/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι./Γ.Γ.∆.Ε./Γεν. ∆/νση Συγκ. Έργων 
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