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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΝΑΚ.: 1. Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ∆Ι
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Έργων
4. Γραφείο Προέδρου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
5. ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «∆ιαµόρφωση και ∆ηµιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου
και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (∆ήµος Αγίων Αναργύρων Καµατερού).
ΣΧΕΤ.: Η από 30-10-2014 επιστολή µας µε το ίδιο θέµα

Κύριοι,
µε το σχετικό σας επισηµαίναµε τα σηµαντικά προβλήµατα που υπάρχουν στην δηµοπράτηση
του εν θέµατι έργου ενώ τονίζαµε ότι ο Σύνδεσµός µας έχει εντοπίσει ακόµη δύο παρόµοιες
περιπτώσεις δηµοπράτησης µελετοκασκευών, οι εγκρίσεις των οποίων έρχονται από το πολύ
µακρύ παρελθόν, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα ουσιαστικά ανίσχυρες, και εκφράζαµε την
εκτίµηση ότι πρόκειται για συστηµατική προσπάθεια αναβίωσης αµαρτιών του
παρελθόντος και ως τέτοια ζητούσαµε την άµεση ακύρωση της εν θέµατι
δηµοπράτησης του έργου.
Με το συνηµµένο έγγραφο-απάντηση της ΓΓ∆Ε - ΕΣΠΑ προς τον ∆ήµο Κηφισιάς
αποδεικνύεται ότι οι αιτιάσεις µας ήταν ορθές και είχαν ως αποτέλεσµα την ακύρωση της
δηµοπράτησης του έργου "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" του ∆ήµου Κηφισιάς.
∆εδοµένου ότι το ως άνω έργο του ∆ήµου Κηφισιάς:
• είχε ήδη από τις από τις 6.8.2014 χαρακτηριστεί ως έργο άµεσης απένταξης
• αφορά όµοια περίπτωση µε το εν θέµατι έργο αρµοδιότητάς σας,
σας καλούµε εκ νέου στην ακύρωση της εν θέµατι δηµοπρασίας τουλάχιστον µέχρι
να ελέγξετε ότι το έργο δεν έχει απενταχθεί.

Με τιµή
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.: Η από 26-11-2014 έγγραφη απάντηση της ΓΓ∆Ε-ΕΣΠΑ στον ∆. Κηφισιάς
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