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ΠΡΟΣ
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
κ. Γεώργιο Σουφλιά
ΚΟΙΝ.:

Γενικό
Έργων

Γραµµατέα

∆ηµοσίων

κ. ∆ηµοσθένη Κατσιγιάννη
Χαρ.Τρικούπη 182
101 78 Α Θ Η Ν Α

ΘΕΜΑ: Έργα αποκατάστασης των ζηµιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική.
ΣΧΕΤ.: Η µε αριθµ. πρωτ. 20821/ΓΒ/λµ/3-9-2009 επιστολή ΣΑΤΕ

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Επειδή σηµαντικό πλήθος εταιρειών µελών µας επιθυµεί να ενηµερωθεί αναλυτικότερα για
την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε στις 7/9/2009,
σύµφωνα µε την οποία φέρεστε να έχετε δηλώσει ότι «άρχισε η εκτέλεση αντιπληµµυρικών
έργων µε επτά (7) εργολαβίες», παρακαλούµε όπως δώσετε εντολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες
του Υπουργείου του οποίου προΐσταστε, να µας ενηµερώσουν για τα ακόλουθα:
•

Με ποιά διαδικασία έγινε η ανάθεση των συγκεκριµένων έργων,

•

Σε ποιές εταιρείες και µε ποιά κριτήρια ανατέθηκαν τα έργα,

•

Αν, πριν την επιλογή και ανάθεση, προηγήθηκε οποιαδήποτε πρόσκληση ή
ενηµέρωση των εργοληπτικών οργανώσεων, µε ποιό τρόπο και σε ποιό χρόνο και

•

Ποιοί είναι οι προϋπολογισµοί και τα συµβατικά στοιχεία των έργων;

Κύριε Υπουργέ, όπως εύλογα αντιλαµβάνεστε, η έννοια της διαφάνειας την οποία θεωρούµε
ότι υπηρετείτε, επιβάλλει την ενηµέρωση του Συνδέσµου µας δεδοµένου ότι:
Α) Εγκαίρως σας είχαµε εκφράσει µε την σχετική επιστολή µας την άµεση διαθεσιµότητα
σηµαντικού αριθµού ικανών τεχνικά εταιρειών µελών µας, τα οποία µπορούν άµεσα να
εκτελέσουν

τα

κατεπείγουσας

ανάγκης

έργα

αποκατάστασης

και

αντιπληµµυρικής

προστασίας στις πληγείσες περιοχές της Αττικής.
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Β) Ο Σύνδεσµός µας εκπροσωπεί 800 τεχνικές εταιρείες, 9.500 ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς
και 45.000, συνολικά εργαζόµενους στις εταιρείες µέλη µας, δηλαδή, είναι ο σηµαντικότερος
φορέας εκπροσώπησης του κλάδου.
Σε αναµονή της απάντησής σας,

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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