ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011- Επιβεβαίωςη τησ τήρηςησ των τυπικϊν διαδικαςιϊν και τησ
ορθότητασ τησ απόφαςησ τησ ΟΚ ΑΕ για την ανακήρυξη τησ εταιρείασ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ωσ
προςωρινοφ αναδόχου για το ζργο ΔΙΣ 10 ςχολικϊν μονάδων ςτην Αττική αποτελεί η
ςχετική ζκθεςη του Γενικοφ Επιθεωρητή Δημόςιασ Διοίκηςησ. Η ζκθεςη, η οποία υπεβλήθη
ςτην ΟΚ ΑΕ ςήμερα, καταλήγει ότι οι ειςηγήςεισ τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ κρίνονται
ορθζσ και επιβεβλημζνεσ. Ο ζλεγχοσ διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματοσ του Τπουργοφ
Τποδομϊν κ. Ρζππα, με ζναυςμα πρόςφατα δημοςιεφματα που ζθεταν ςε αμφιςβήτηςη τη
διαδικαςία αξιολόγηςησ.
Σο ςυγκεκριμζνο πόριςμα ενιςχφει τη βοφληςη τησ ΟΚ ΑΕ για άμεςη ολοκλήρωςη των
ζργων ΔΙΣ που ζχουν προγραμματιςθεί ςφμφωνα με τισ αρχζσ τησ διαφάνειασ και τησ
νομιμότητασ. Καμία παρζκκλιςη δεν πρόκειται να γίνει από την ΟΚ ΑΕ ςτο
χρονοδιάγραμμα και τουσ αυςτηροφσ δεοντολογικοφσ κανόνεσ που ζχει θζςει για την
υλοποίηςη του προγράμματόσ ζργων ΔΙΣ για ςχολικζσ υποδομζσ.
Σο φιλόδοξο πρόγραμμα τησ ΟΚ ΑΕ για την καταςκευή και τη ςυντήρηςη ςχολείων με ΔΙΣ
επικροτοφν όλοι οι αρμόδιοι φορείσ ςτην Ελλάδα και το εξωτερικό αφοφ πρόκειται για ζργα
με υψηλή κοινωνική προτεραιότητα που θα αξιοποιήςουν τον αναπτυξιακό μοχλό των
ςυμπράξεων.
Σα ςφγχρονα, βιοκλιματικά και φιλικά προσ το περιβάλλον ςχολεία που θα υλοποιηθοφν με
το ζργο «Μελζτη, χρηματοδότηςη, καταςκευή και τεχνική διαχείριςη 10 ςχολικϊν μονάδων
ςτην περιφζρεια Αττικήσ με ΔΙΣ» θα καλφψουν τισ ανάγκεσ ςτζγαςησ 1.920 μαθητϊν είναι
τα ακόλουθα:
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51ο Γυμνάςιο Αθηνϊν (Ακαδημία Πλάτωνοσ),
50ο Λφκειο Αθηνϊν (επόλια),
61ο Νηπιαγωγείο Αθηνϊν (επόλια),
Μουςικό Γυμνάςιο Αθηνϊν (Ακαδημία Πλάτωνοσ),
Μουςικό Λφκειο Αθηνϊν (Ακαδημία Πλάτωνοσ),
Ειδικό χολείο Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ Δήμου Νζου
Ηρακλείου,
Σ.Ε.Ε. – .Ε.Κ. Δήμου Μεγάρων,
Δημοτικό χολείο - Νηπιαγωγείο Δήμου Ωρωποφ,
Γυμνάςιο Δήμου Ωρωποφ και
42ο Λφκειο Αθηνϊν.
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