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Αριθ. Πρωτ. 23292Β/ΓΒ/κσ  Αθήνα, 29 Ιουνίου  2011  
      

 Π Ρ Ο Σ    

 Τον ∆ήµο Αµαρουσίου  

 Υπόψη κ. ∆ηµάρχου   

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς την κοινοποίηση   

 ΚΟΙΝ.:  -Υπουργό Εσωτερικών,  

  κ. Χ. Καστανίδη   

-Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, κ. Ι. Ραγκούση  

- Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής κ. Ηλ. Λιακόπουλο   

-Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

κ. Λ. Ρακιντζή 

 

ΘΕΜΑ: Παράνοµη διαδικασία ανάθεσης έργων:  

 α. Κατασκευή δύο πεζογεφυρών για την ασφαλή διέλευση της Λ.Κηφισίας. 

 β. Μελέτη – κατασκευή – χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση υπόγειου 
σταθµού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – πλατεία Ευτέρπης του ∆. 
Αµαρουσίου. 

  Άρνηση χορήγησης στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τον Σύνδεσµο 

 

Σχετ.: (α) Η µε Αρ.Πρωτ. 23104/24-03-2011 επιστολή µας 

 (β) Η µε Αρ.Πρωτ. 23292/04-05-2011 επιστολή µας 

(γ) Η µε Αρ.Πρωτ. 23292Α/20-05-2011 επιστολή µας 

 

Κύριε ∆ήµαρχε,  

Σας γνωστοποιούµε ότι ο Σύνδεσµός µας µε οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου καταγγέλλει και ζητά την ακύρωση των απευθείας αναθέσεων ή ανάθεσης µε 
πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτών πλην των περιπτώσεων που συντρέχει 
πραγµατικά κατεπείγουσα ανάγκη. 

Προκειµένου να διαπιστώσουµε εάν όντως υφίσταται η έννοια του κατεπείγοντος που 
προβλέπεται αυστηρά από την νοµοθεσία, ζητήσαµε από σας µε τις ανωτέρω σχετικές 
επιστολές επανειληµµένα  να µας χορηγήσετε άµεσα τα ακόλουθα στοιχεία των έργων του 
θέµατος:   
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1. ∆ιακήρυξη 

2. Απόφαση έγκρισης συγκεκριµένου τρόπου δηµοπράτησης από την Περιφέρεια 
Αττικής 

3. Πλήρη φάκελο Τεχνικής Μελέτης (Γεωτεχνική έρευνα, στατική – 
αρχιτεκτονική µελέτη, προµετρήσεις, σχέδια κλπ) 

4. Προϋπολογισµό Μελέτης 

5. Τιµολόγιο Μελέτης 

6. Τεχνική περιγραφή 

7. ∆ιαδικασία επιλογής προσκαλούµενων επιχειρήσεων 

8. Πρακτικό ∆ιαγωνισµού 

9. Απόφαση έγκρισης κατακύρωσης του διαγωνισµού 

Μέχρι  σήµερα παρά και τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις µας καµία σχετική πληροφορία 
δεν έχει έλθει στον Σύνδεσµό µας. Επειδή δεν µπορούµε να  διανοηθούµε ότι είστε αντίθετος 
µε την δηµοσιότητα και την διαφάνεια στον ευαίσθητο τοµέα των έργων, σας καλούµε και 
πάλι να ορίσετε ηµεροµηνία εντός της τρέχουσας εβδοµάδας, για την παραλαβή των 
ανωτέρω στοιχείων.  

Σε περίπτωση που και πάλι αγνοήσετε το αίτηµά µας,  βάσει σχετικής απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ, θα ζητηθεί η εισαγγελική συνδροµή για την χορήγησή 
τους και αν τυχόν έχει λάθρα προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης θα αναζητηθούν οι 
προβλεπόµενες  ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες από τα πρόσωπα που εµπλέκονται 
σε τυχόν τέτοιες παράνοµες ενέργειες και διαδικασίες. 

 
Με τιµή, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 


