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 ρεηηθά κε ην άξζξν ηνπ θ. Μάθε Απνζηφινπ κε ηίηιν: «Ρέκα Κφξκπη: Βγαίλεη απφ ην έξγν ε 

ΜΔΣΡΟ ΑΣΔ – Η ζθπηάιε ζηελ Intrakat» πνπ δεκνζηεχζαηε ερζέο, 17/6/2021 ζην ηζηφηνπφ ζαο 

«NouPou.gr» θαη γηα απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο πνπ φθεηιε λα γλσξίδεη ν ζπληάθηεο ηνπ, 

παξαζέηνπκε ηα πην θάησ: 

- Οη απαιινηξηψζεηο ησλ αθηλήησλ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, 

θεξχρζεθαλ κφιηο έλα κήλα πξηλ απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ έξγνπ (αξρή έξγνπ), δειαδή ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2018 ΚΑΙ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ ΑΚΟΜΑ. 

- Οη επηηάμεηο ησλ πξνο απαιινηξίσζε εθζηάζεσλ, δειαδή γηα πξνζσξηλή θαηάιεςε ησλ 

ηδηνθηεζηψλ, επεηδή δελ έγηλαλ νη απαιινηξηψζεηο, απνθαζίζηεθαλ θαη μεθίλεζαλ έλα κήλα πξηλ ηελ 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2020, δειαδή ζηνπο 23 κήλεο απφ ηελ 

ζχκβαζε θαη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ζήκεξα, θαη δελ είλαη φιεο νη απαηηνχκελεο γηα λα γίλεη 

ην έξγν. 

- Σα δίθηπα ΓΔΗ, ΟΣΔ, Ύδξεπζεο θιπ παξακέλνπλ εληφο ηεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη δελ έρεη 

κεηαηνπηζηεί νχηε έλαο ζηχινο, 33 κήλεο απφ ηελ ζχκβαζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λ. νπλίνπ (ζην ξεχκα πξνο νχλην) νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2019 θαη αθξηβψο κεηά έπξεπε λα αθνινπζήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ άιινπ ηκήκαηνο ηεο Λ. 

νπλίνπ (ζην ξεχκα πξνο Αζήλα). Ωζηφζν γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην ηκήκα απηφ έπξεπε λα 

κεηαηνπηζηνχλ θαιψδηα ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΟΣΔ κήθνπο ιίγσλ κέηξσλ πνπ δηέξρνληαλ ζην έξεηζκα 

ηεο Λ. νπλίνπ, ηα νπνία κεηαηνπίζηεθαλ ζηηο 30 Ινπιίνπ ηνπ 2020, δειαδή κεηά απφ 1 ρξφλν 

θαζπζηέξεζε! Καη κεηά ηελ Λ. νπλίνπ πξνο ηα πάλσ νχηε κηα ζπηζακή έξγνπ κπνξεί λα γίλεη γηα 

ιφγνπο ειιηπψλ απαιινηξηψζεσλ θαη κε απνκάθξπλζεο δηθηχσλ. 

- Μηα ηδηνθηεζία ζην ακέζσο πξνο θαηαζθεπή ηκήκα, εθθξεκνχζε ε ηαθηνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ Γήκν 

πνπ έγηλε κφιηο ηνλ Μάξηην ηνπ 2021 αιιά ρσξίο λα έρνπλ απνκαθξπλζεί ηα δίθηπα. 

-Δπί πιένλ ππάξρνπλ αξραηνινγηθέο απνθαιχςεηο απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021 πνπ αθφκε 

εξεπλψληαη. 

- Πιήζνο ηδηνθηεηψλ δεηά ηελ αιιαγή ηεο κειέηεο, γηαηί ην έξγν ηνπο θφβεη ζεκαληηθέο ηδηνθηεζίεο. 

mailto:metroate@gmail.com


2 

 

Καη φια απηά ζε ζπληνκία δελ είλαη νχηε ζηηο δπλαηφηεηεο, νχηε ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ “πνιχ 

θαθνχ εξγνιάβνπ’’ ή ηνπ νπνηνπδήπνηε θαινχ εξγνιάβνπ, αιιά είλαη επζχλε ηνπ Δξγνδφηνπ ηνπ 

έξγνπ, δειαδή ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

Δπί πιένλ, ζαο γλσξίδνπκε φηη ε εηαηξεία ΜΔΣΡΟ Α.Σ.Δ., νπδέπνηε ’’παξαηηήζεθε’’ απφ θάπνηα 

εξγνιαβία ζηα 35 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη θξίλνπκε άθξσο ζπθνθαληηθά θαη δπζθεκηζηηθά ηα 

αλαθεξφκελα, “σο αθνξκή ηεο παξαίηεζήο’’ καο απφ ην έξγν, φηη ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, ιφγσ κεγάιεο έθπησζεο ηεο ηάμεο ηνπ 58% 

θαζψο θαη ηελ αχμεζε θφζηνπο πξψησλ πιψλ θ.ιπ., επθάληαζησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ζπληάθηε ηνπ 

άξζξνπ. Πιεξνθνξηαθά, ν δεχηεξνο κεηνδφηεο πνπ αλαθέξεηε φηη αλαιακβάλεη ήδε ην έξγν, έρεη 

πνιχ κηθξή δηαθνξά έθπησζεο απφ ηελ εηαηξεία καο θαη ζπγθεθξηκέλα δηαθνξά θαηά 0,74%, 

δειαδή πξαθηηθά κε ηηο ίδηεο ηηκέο ζα δνπιέςεη(!). 

Η εηαηξεία ΜΔΣΡΟ Α.Σ.Δ. δελ ’’παξαηηήζεθε’’ απφ ην έξγν, νχηε ππάξρεη ηέηνηα έλλνηα ζηηο 

ζπκβάζεηο Γεκνζίσλ Έξγσλ. Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο είλαη φηη ΓΔΝ ΣΗ ΓΙΑΘΔΣΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΑ. 

Μεηά ηελ πάξνδν 32 κελψλ απφ ηελ ζχκβαζε, πνπ είλαη ν θαηά λφκν ππνρξεσηηθφο γηα ηελ 

αλάδνρν εηαηξεία ρξφλνο παξακνλήο ζην έξγν θαη αθνχ πιένλ ν Δξγνδφηεο (Πεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) δελ κπφξεζε λα εμαζθαιίζεη ειεχζεξνπο ηνπο ρψξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, πέξα απφ ηελ Λεσθφξν νπλίνπ, νχηε θαηά έλα κέηξν, ε εηαηξεία καο αλαγθάζηεθε λα 

ππνβάιιεη ’’αίηεζε δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο’’ πνπ απφ κφλε ηεο απνδεηθλχεη ηελ επζχλε ηνπ 

Δξγνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα παχζνπλ νη ηεξάζηηεο θαη άθαξπεο θαζπζηεξήζεηο θαη νη πξνθαινχκελεο 

ζηελ εηαηξεία καο ζεκαληηθφηαηεο δεκίεο, ζε έλα έξγν πνπ ππάξρεη κφλνλ ζηα ραξηηά.  

χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ηα θεξφκελα σο αλαθνξέο ηνπ Γήκαξρνπ Βάξεο - Βνχιαο - 

Βνπιηαγκέλεο, Γξεγφξε Κσλζηαληέιινπ πνπ θηινμελείηε ζην άξζξν ζαο, φηη ην έξγν “πέζακε ζε 

κία πνιχ θαθηά θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, ηελ ΜΔΣΡΟ ΑΣΔ, ε νπνία θξππηφκελε πίζσ απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ λφκνπ… γιεληάεη πεξηθέξεηα θαη δήκν” θαη ην φηη ε εηαηξεία καο “είλαη ε ρεηξφηεξε 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πνπ έρσ ζπλαληήζεη ζηα 25 ρξφληα πνπ αζρνινχκαη κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, θάηη πνπ ζπλνκνινγεί ηφζν ε πξψελ πεξηθέξεηα, φζν θαη άλζξσπνη ηεο ησξηλήο 

δηνηθεηηθήο Αξρήο” θξίλνληαη άθξσο δπζθεκηζηηθά θαη ζπθνθαληηθά απφ ηελ εηαηξεία καο, είλαη 

ηειείσο αλππφζηαηα θαη αλαιεζή πξνζπαζψληαο λα αληηζηξέςεη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη λα 

κεηαθπιήζεη επζχλεο θαη επηθπιαζζφκαζηε. 

Αθφκε, φζνλ αθνξά ηα αλαθεξφκελα «ε ζρεηηθή ηνπνζέηεζε δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ φηη φινη 

γλψξηδαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη απφ άιια έξγα πνπ αδπλαηνχζε λα νινθιεξψζεη – αθφκε 

θαη κηθξφηεξα φπσο π.ρ. έλαλ παηδηθφ ζηαζκφ ζην Υατδάξη», ζαο πιεξνθνξνχκε φηη νπδέπνηε ε 

εηαηξεία καο έρεη αλαιάβεη έξγν παηδηθνχ ζηαζκνχ ζην Υατδάξη, ΟΤΣΔ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΔΡΓΟ ζην 

Υατδάξη, απφ ζπζηάζεψο ηεο, θαη απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα ε ιαζπνινγία θαη παξαπιεξνθφξεζε 

πνπ έρεη εθηνμεπζεί απφ ηνλ Γήκαξρν ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο καο γηα άγλσζηνπο ζε εκάο ιφγνπο. 
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Σέινο, καο εθπιήζζεη ε αλαθνξά ζαο ζε νξηζκέλα επηιεθηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

καο, θαη ν ζθνπφο πνπ αλαθέξνληαη θαζψο θαη νη πξνζέζεηο ηνπ ζπληάθηε ηνπ. αο πιεξνθνξνχκε 

ινηπφλ φηη ε εηαηξεία καο είλαη απφιπηα πγηήο θαη απφ νηθνλνκηθή επηθάλεηα κε κεδέλ (Ø) δαλεηζκφ, 

κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζέζε, κε ζεβαζηή πίζηε ζηελ αγνξά θαη νπδέπνηε έρεη θεξπρζεί έθπησηε 

απφ ζχκβαζε Γεκνζίνπ Έξγνπ θαη φια απηά ράξε ζηελ 35 ρξφλσλ ζπλερή θαη άςνγε ιεηηνπξγία 

ηεο θαη δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα ηελ ζπηιψζεη. 

Η κφλε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δεκία πνπ έπαζε ε εηαηξεία καο είλαη ζηελ παξνχζα εξγνιαβία θαη 

πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ιάζε, παξαιήςεηο θαη νιηγσξίεο παξαγφλησλ ηνπ εξγνδφηε, φπσο 

ζα αλαδείμνπκε πξνζερψο. 

Παξαθαινχκε γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ αλσηέξσ ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο αιιά θαη ζε φινπο ηνπο 

ηζηφηνπνπο, πνπ έρεη αλαξηεζεί ν δπζθεκηζηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, άιισο επηθπιαζζφκαζηε λα πξνβνχκε ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηά καο, 

γηα λα ππεξαζπηζηνχκε ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο καο.  

 

                                                                                                Γηα  ηελ Αλάδνρν Δηαηξεία 
  ΜΔΣΡΟ  Α.Σ.Δ. 
 

 
 

                                             Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο 
                                                                                  ηέθαλνο Φπζηθφπνπινο 

 


