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ΘΕΜΑ: « Απαράδεκτη Αντισυναδελφική Συµπεριφορά λόγω επίδοσης  

            προσφοράς σε περίοδο Πανελλαδικής Αποχής » 

 

Την ∆ευτέρα 4/4/2011, είχε προκηρυχθεί η επαναληπτική δηµοπρασία για 

το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

Ν.Α. ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡ∆ΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», στην έδρα της 735 ∆ΣΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 

στην Λάρισα. 

Η Συντονιστική Επιτροπή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, έχοντας 

και την στήριξη του Τ.Ε.Ε., οµόφωνα είχε αποφασίσει πανελλαδική αποχή 

από τις δηµοπρασίες από ∆ευτέρα 28/3/2011 έως και Τρίτη 12 Απριλίου 2011. 

Προκειµένου προς διαφύλαξη της αποχής, βρισκόµασταν στον προαύλιο χώρο της 

Υπηρεσίας,  όλο το Προεδρείο του ∆.Σ. του Συνδέσµου µας, µαζί µε εργολήπτες 

του Νοµού µας και συνάδελφους από άλλους νοµούς. 

Ελάχιστα λεπτά πριν της λήξης του διαγωνισµού, εµφανίστηκε ο «συνάδελφος» 

Καληµέρης Αθανάσιος ( το όνοµα του οποίου µας έγινε γνωστό µετά την 

επίδοση της προσφοράς ) , ο οποίος µε αδιαφορία προχώρησε προς το κτίριο όπου 

θα διεξαγόταν η δηµοπρασία του έργου.  

Σε ερώτηση µας αν ήρθε για να συµµετάσχει στην δηµοπρασία, απάντησε θετικά. 

Στις επόµενες ερωτήσεις µας , αν γνωρίζει ότι υπάρχει πανελλαδική αποχή, από 

ποια περιοχή είναι και σε ποια οργάνωση ανήκει, µας απάντησε ότι ήρθε από το 

Ναύπλιο, ότι ανήκει στην ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και δεν είχε ενηµερωθεί τηλεφωνικά από 

τον Πρόεδρο της Οργάνωσης του ( ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)  και ούτε είχε  χρόνο να «µπεί» στο 

internet.  

Στην επιµονή µας, ότι πρέπει να σεβαστεί την πανελλήνια απεργία, επικαλέστηκε  

ότι «εγώ είµαι υπάλληλος και έχω εντολή να δώσω προσφορά» και «µιλήστε µε 



τον εργοδότη µου»  αλλά όπως αποδείχτηκε, µας ενέπαιζε όλους, αφού ο ίδιος 

είναι υπάλληλος του εαυτού του. 

Τελικά ο « συνάδελφος» Καληµέρης Αθανάσιος, επέδωσε προσφορά για το 

έργο , σε κοινοπρακτική µορφή των εξής ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου, ο οποίος ανήκει στην εργοληπτική 

οργάνωση Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε., κατέχει Μ.Ε.ΕΠ. µε αριθµό 11423 (αρ. Μ.ΕΚ. 17464) 

και έχει αρ. Μητρώου Τ.Ε.Ε. 40712 

ΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ∆ηµητρίου, ο οποίος ανήκει στην εργοληπτική 

οργάνωση Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε., κατέχει Μ.Ε.ΕΠ. µε αριθµό 13746  (αρ. Μ.ΕΚ. 

20138) και έχει αρ. Μητρώου Τ.Ε.Ε. 48462 

 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ∆ηµητρίου, ο οποίος ανήκει στην εργοληπτική 

οργάνωση Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε., κατέχει Μ.Ε.ΕΠ. µε αριθµό 9497 (αρ. Μ.ΕΚ. 15248)  

και έχει αρ. Μητρώου Τ.Ε.Ε. 29535 

                                 

 

Σας επισηµαίνουµε ότι ουδείς άλλος, από όλους τους συναδέλφους εργολήπτες, 

επέδωσε προσφορά για το συγκεκριµένο έργο. 

 

Καταγγέλουµε 

Τους  «συναδέλφους» ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Νικολάου, ΓΕΩΡΓΗ 

ΚΩΝ/ΝΟ του ∆ηµητρίου, ΞΥΠΟΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του ∆ηµητρίου οι οποίοι 

ενεργώντας εντελώς αντισυναδελφικά, µη λογαριάζοντας ούτε το Τ.Ε.Ε. ούτε την  

εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν, ούτε κανέναν άλλο συνάδελφο και 

µη σεβόµενοι την πανελλήνια αποχή, επέδωσαν προσφορά για το 

προαναφερόµενο έργο.  

Ως δικαίωση του εργοληπτικού αισθήµατος   

Ζητάµε από το Τ.Ε.Ε. 

να ελέγξει πειθαρχικά  και τα τρία µέλη του, οι οποίοι είναι ∆ιπλωµατούχοι 

Μηχανικοί,  προκειµένου να αντιληφθούν οι ίδιοι αλλά και όλοι µας , ότι παρόµοιες 

συµπεριφορές πρέπει να τιµωρούνται εµπράκτως, ως ελάχιστη δικαίωση του 

αγώνα που κάνουµε  

Ζητάµε από την Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε. και την Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε. 

Των οποίων µέλη είναι οι προαναφερόµενοι εργολήπτες, την επιβολή κυρώσεων 

µέσω των  Πειθαρχικών Συµβουλίων τους , προκειµένου να αντιληφθούν οι 

ίδιοι αλλά και όλοι µας ότι παρόµοιες συµπεριφορές πρέπει να τιµωρούνται 

εµπράκτως.   

 



 

Ζητάµε από  

τις λοιπές Εργοληπτικές Οργανώσεις και από όλους τους συναδέλφους, να 

καταγγείλουν το γεγονός και να εκφράσουν την αντίθεση τους σε παρόµοιες 

συµπεριφορές, διερευνώντας ταυτόχρονα τρόπους επιβολής κυρώσεων, στους 

παραπάνω τρείς «συναδέλφους».  
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