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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   

 
Προς: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αιγίου 

 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων Συντήρησης Αγροτικής 
Οδοποιίας ∆ήµου Αιγιαλείας. 

 
 

Από δηµοσιεύµατα του Τύπου ενηµερωθήκαµε για την πρόθεση του ∆ήµου 
Αιγιαλείας να προβεί σε Συντηρήσεις Αγροτικών δρόµων του ∆ήµου µε µικρές 
εργολαβίες προϋπολογισµού από 7.000,00 € έως και 45.000,00 €, που εµπίπτουν στη 
διαδικασία κατατµήσεων έργων οµοειδούς φυσικού αντικειµένου σε όµορες 
γεωγραφικές περιοχές, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 300.000,00 €. Με 
δεδοµένο το αµαρτωλό παρελθόν των περιβόητων «εξαχίλιαρων» που διαχειρίζονταν 
οι Ο.Τ.Α. µέχρι τώρα, τα οποία είναι κατά γενική οµολογία ένας από τους βασικούς 
λόγους της σηµερινής οικονοµικής κατάστασή τους, µε την παρούσα θέλουµε να σας 
εκφράσουµε την πλήρη αντίθεσή µας σε παρόµοιες διαδικασίες. Στην σηµερινή 
ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, γενικότερα αλλά και ειδικά για τον κλάδο 
των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Νοµού µας, που αποτελείται από σκληρά 
αγωνιζόµενους επιστήµονες παράγοντας άρτια και έντεχνα για το κοινωνικό σύνολο 
έργα, ζητάµε έργα σε ενιαίες εργολαβίες, (π.χ. τα συγκεκριµένα θα µπορούσαν να 
είναι µια, δυο ή το πολύ τρεις εργολαβίες αντίστοιχων προϋπολογισµών) µε ανοιχτές 
διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να επιτευχθούν εκπτώσεις, µε 



αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη για το ∆ήµο σας, συνεργαζόµενοι µε Αναδόχους των 
έργων Μηχανικούς µε εµπειρία και υλικοτεχνική υποδοµή, που αποτελούν εγγυήσεις 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, µε το µικρότερο δυνατό κόστος, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την διαφάνεια και την αξιοκρατία. Σε κάθε περίπτωση 
θεωρούµε, έχοντας κατά νου τα παραπάνω, ότι πρέπει να ενηµερωνόµαστε και να 
καλούµαστε σε όποιους µικρούς ή µεγαλύτερους διαγωνισµούς, (πρόχειρους, 
κατεπείγουσες ανάγκες κλπ) ώστε να ενηµερώνονται τα µέλη µας και να 
συµµετέχουν καταθέτοντας προσφορές µε εκπτώσεις που θα έχουν τα οφέλη για τον 
∆ήµο σας που αναπτύξαµε παραπάνω. 

Όντας βέβαιοι για την θετική ανταπόκριση από το ∆ηµοτικό σας Συµβούλιο, 
είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε θέµα που κρίνετε ότι µπορούµε να βοηθήσουµε 
στο δύσκολο έργο σας. 
 

 
 
 
 

Για τους Εργοληπτικούς Συνδέσµους της Περιοχής 
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