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Οργανώσεων

σε

Επιτροπές

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Μετά από καταγγελίες και έντονες διαµαρτυρίες µελών µας διαπιστώσαµε - µε έκπληξη – ότι
πάρα πολλές σηµαντικές εκπροσωπήσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων σε Επιτροπές
∆ιαγωνισµού ανατίθενται από την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε σε ελάχιστα πρόσωπα, πάντα τα ίδια.
Συγκεκριµένα – για παράδειγµα - σύµφωνα µε καταγγελίες και σχόλια πολλών συναδέλφων,
ο συνάδελφος Γ. Λαζαρόπουλος έχει ορισθεί το τελευταίο διάστηµα από τη ΠΕ∆ΜΕ∆Ε σε
πάρα πολλές και σοβαρές Επιτροπές ∆ιαγωνισµών – Αξιολόγησης όπως:
−

Αναπλάσεις ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, Μελέτη - κατασκευή

−

Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας ∆ήµου Παλλήνης, Μελέτη - κατασκευή

−

∆ίκτυο Ποδηλατοδρόµων Νοµαρχίας Αθήνας, Μελέτη - κατασκευή

−

Ανάπλαση Ο.Τ. 9 ∆ήµου Λυκόβρυσης, Μελέτη - κατασκευή

−

Βιολογικός καθαρισµός ∆. Μαρκόπουλου, Μελέτη - κατασκευή

−

∆ήµος Λαυρίου, Πρόσκληση περ. αριθµού – απευθείας ανάθεση

−

∆ήµος Παιανίας, Πρόσκληση περ. αριθµού – απευθείας ανάθεση

−

∆ήµος Άνω Λιοσίων, Πρόσκληση περ. αριθµού – απευθείας ανάθεση

−

Σχεδόν σε όλους τους διαγωνισµούς στην ∆ΤΥΝ Κυκλάδων

Φαίνεται αδιανόητο – τουλάχιστον από πρώτη άποψη – ένας επαγγελµατίας Μηχανικός –
Κατασκευαστής να ασχολείται ταυτόχρονα σε αξιολόγηση µελετών αξίας δεκάδων
εκατοµµυρίων €
−

για ποδηλατόδροµους

−

για εργασίες βιολογικών καθαρισµών
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−

για βιοκλιµατικές αναπλάσεις πλατειών

−

για κτίρια υγειονοµικών υπηρεσιών,

δηλαδή επί παντός επιστητού, και ταυτόχρονα να είναι µέλος όλων των - παράνοµων,
σύµφωνα µε τις καταγγελίες της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε - διαγωνισµών µε πρόσκληση περιορισµένου
αριθµού Εργοληπτών, δηλαδή, ουσιαστικά απευθείας αναθέσεις.
Μετά από όλα αυτά µάλιστα προλαβαίνει να ταξιδεύει τακτικά στη Σύρο για να συµµετέχει
ως εκπρόσωπος σε όλους σχεδόν στους διαγωνισµούς στην ∆ΤΥΝ Κυκλάδων.

Κύριε Πρόεδρε,
Αναµένουµε επίσηµη ενηµέρωση από τη µεριά σας σχετικά µε τις προαναφερόµενες
καταγγελίες. Όπως πολύ εύστοχα τόνισε στην οµιλία του στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ο κ.
Αντιπρόεδρος της Ένωσης σας «στον χώρο των µελετοκατασκευών και των απευθείας
αναθέσεων µαζεύονται πολλά µικρόβια – πολύ πύον».
Νοµίζουµε ότι ήλθε η ώρα να σπάσουµε πια το απόστηµα αυτό µε τις προσυννενοηµένες
επιτροπές προς όφελος τόσο των πραγµατικών κατασκευαστών όσο και του κοινωνικού
συνόλου.
Σε κάθε περίπτωση σας καλούµε – εν όψει και του νέου νοµοσχεδίου που προωθεί το
ΥΠΟΜΕ∆Ι - να συνταχθείτε µε την ξεκάθαρη πρόταση του ΣΑΤΕ για ορισµό επιτροπών µε
κλήρωση µε την οποία έχουν ήδη συνταχθεί το ΤΕΕ, οι οργανώσεις των Μελετητών και
άλλων φορέων του χώρου.

Με τιµή,
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