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ΕΛΟΤ 1429:2008  - QA-C-1439/16 

Αριθ. Πρωτ. 32556     ΑΘΗΝΑ, 11 Μαϊου 2018  
 
       Π Ρ Ο Σ: 
            1. Περιφερειάρχη Αττικής 
       κα Ρένα ∆ούρου  
            2. Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών 
       της Περιφέρειας Αττικής & Πρόεδρο 
       της Οικονοµικής Επιτροπής 
       κ. Χρήστο Καραµάνο 
 
      ΚΟΙΝ.: Υπουργό ΥΜΕ κ. Χρ. Σπίρτζη 
 
       
       
ΘΕΜΑ:  ∆ιαδικασίες Ανάθεσης έργων στην Περιφέρεια Αττικής. 
ΣΧΕΤ.:   (i) H υπ'αριθ. 32506/30.4.2018 επιστολή  του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια 

Αττικής  µε θέµα: «Αδιαφανείς και αναποτελεσµατικές  διαδικασίες σε 
δηµοπρατήσεις έργων της Περιφέρειας Αττικής:  

 Α) Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τµηµάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο 
του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 € 

 Β) Αποκατάσταση βλαβών και επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον 
Αστικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.838.190 € 

 Γ) Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τµήµα 
Μάνδρα - Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των 
φθορών της υφιστάµενης Π.Ε.Ο. στο τµήµα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία 
Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)" πρ. 19,75 εκ. €». 

 (ii) Η υπ’αριθ. οικ. 90197/10.5.2018 επιστολή σας µε θέµα: «Με ταχύτητα, 
διαφάνεια και αξιοπιστία οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα έργα 
αποκατάστασης στη Μάνδρα Αττικής». 

 
Κύριοι, 
 
Επιθυµούµε σε κάθε περίπτωση να διευκολύνουµε την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης 
των έργων και ειδικά των έργων κατεπείγοντος χαρακτήρα. Όµως σε καµία περίπτωση δεν 
θα δεχθούµε την εφαρµογή τακτικών και λογικών του «παρελθόντος» και µάλιστα σε µία 
περίοδο που η κατάσταση όλου του τεχνικού κόσµου (µελετητές, εργολάβοι, στελέχη, 
υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες κλπ) είναι η δυσµενέστερη που υπήρξε ποτέ και διαρκώς 
χειροτερεύει. 
 
Επί της ουσίας λοιπόν και εντελώς συγκεκριµένα: 
α) Ποιοι και µε ποια «Υπηρεσιακά κριτήρια» διαµόρφωσαν τον κατάλογο εταιρειών για το 
έργο της Μάνδρας προϋπ. 19,75 εκ. €; Γιατί «χωρίς ουδεµία παρέµβαση της ∆ιοίκησης»; 
Ποια ήταν τα κριτήρια; Εµπειρία, εξειδίκευση, οικονοµικές δυνατότητες, αξιοπιστία; 
β) Τι σηµαίνει «κατόπιν δηµόσιας ανακοίνωσης διενεργήθηκε κλήρωση»; Εστάλησαν emails 
στους ενδιαφερόµενους; Εάν εννοείτε δηµόσια ανακοίνωση την ανάρτηση στον πίνακα 
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ανακοινώσεων στον διάδροµο της Υπηρεσίας, τότε έχουµε να πούµε ότι ο τρόπος αυτός 
ενηµέρωσης είναι πράγµατι πολύ καλός για αυτούς που «νοσταλγούν παλιές εποχές». 
γ) Ισχυρίζεστε πως: «Το γεγονός δε ότι ορισµένες εταιρείες δεν γνώριζαν καν ότι έχουν 
συµπεριληφθεί στους πίνακες των υπό πρόσκληση εταιρειών, δείχνει το αδιάβλητο της 
διαδικασίας». Το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν γνώριζαν τον χρόνο και τον τόπο της 
κλήρωσης τι αποδεικνύει; ∆ιαφάνεια; 
δ) ∆εν σχολιάζετε καθόλου το τµήµα της επιστολής µας που αναφέρεται σε δύο πρόσφατα 
έργα της Περιφέρειας ήσσονος σηµασίας για τα οποία απαιτούνται κριτήρια τέτοια που, 
ουδεµία εκ των εταιρειών που τελικά εκλήθησαν για προσφορά στο έργο της Μάνδρας, δεν 
καλύπτει. 
 

Με τιµή, 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υ.Γ. Ήδη λάβαµε γνώση διακήρυξης και άλλου έργου της Περιφέρειας («Κατασκευή 
αντιπληµµυρικών έργων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης» προϋπ. 11.600.000 €) µε όρους 
φωτογραφικούς. ∆ηµιουργείται και επιβεβαιώνεται συνεχώς η αίσθηση ότι η Περιφέρεια 
Αττικής κινείται σε λανθασµένο δρόµο σε σχέση µε τα ζητήµατα της ∆ιαφάνειας. 
Επιφυλασσόµαστε. 
 
 
 
  
 


