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          ΑΘΗΝΑ, 11.12.2014 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Περιήλθε σε γνώση µας  ανακοίνωση του τέως ∆ηµάρχου Κηφισιάς κ. Νίκου Χιωτάκη µε 

θέµα: "Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στη Ν. Ερυθραία» – Το σκάνδαλο της µαταίωσης ενός 

χρηµατοδοτούµενου έργου από τον νέο δήµαρχο Κηφισιάς", στην οποία εκφράζονται 

προβληµατισµοί και απορίες για την αρµοδιότητα του ΣΑΤΕ να απευθύνει έγγραφο προς τον 

∆ήµο Κηφισιάς µε το οποίο να ζητά την άµεση ακύρωση του έργου.  

 

Οφείλουµε να δηλώσουµε τα εξής:  

Ο ΣΑΤΕ αποτελεί Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 

950 τεχνικές εταιρείες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), περισσότερα από  

3.500 Στελέχη, Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ, εγγεγραµµένους στο Μητρώο Εµπειρίας 

Κατασκευαστών (ΜΕΚ) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπ.ΥΜΕ∆Ι, καθώς και 

σηµαντικότατο κοµµάτι των 150.000 περίπου απασχολούµενων στον κατασκευαστικό κλάδο.  

Στις καταστατικές του αρµοδιότητες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η προάσπιση των 

συµφερόντων των Μελών του και θεωρούµε απόλυτα συνυφασµένη µε αυτήν την  

αρµοδιότητα την διεκδίκηση του αυτονόητου δηλαδή την εξασφαλισµένη  χρηµατοδότηση 

κάθε έργου πριν την δηµοπράτηση του.  

Πέραν αυτών θα πρέπει να τονιστεί ότι µε την ακύρωση δηµοπράτησης του έργου "Ενίσχυση 

Αστικού Πρασίνου στη Ν. Ερυθραία» µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή δίδεται η δυνατότητα 

στον ∆ήµο Κηφισίας να δηµοπρατήσει πλέον το έργο, µε ρεαλιστικούς όρους µεγέθους και 

προϋπολογισµού, ως τυπικό δηµόσιο έργο αφού πρώτα εκπονήσει τη µελέτη, είτε µε τις 

Υπηρεσίες του, είτε µέσω διαδικασίας ανάθεσης µελέτης επιτυγχάνοντας: 

α. σηµαντικότατα οικονοµικά οφέλη από το, κατά συνθήκη, πολύ υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης που θα λάβει από τους συµµετέχοντες έναντι των ποσοστών έκπτωσης που θα 

ελάµβανε κατά την δηµοπράτησή του ως µελέτη κατασκευή 

β. σηµαντικότατη µείωση του χρόνου οριστικής παραλαβής του έργου αφού η ανάδειξη του 

αναδόχου διαρκεί µόλις λίγες εβδοµάδες έναντι των, κατά µέσο όρο, δύο ετών, που 

απαιτούνται για την ανάδειξη του αναδόχου κατά την δηµοπράτηση έργων µε το σύστηµα 

µελέτη κατασκευή.  

Όλα αυτά, µε δεδοµένη την χρηµατική απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ, θεωρούµε ότι 

µόνο εις όφελος των δηµοτών του ∆ήµου θα λειτουργήσουν.   


