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ΘΕΜΑ :     ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗ   ΜΑ  ‐ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ     

Σχετ:  α) Η από 19/06/2012 απάντηση του ∆ήµου Ηλιδας όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
ΣΑΤΕ  

 

           Ορίστε πεδίο δόξας λαµπρό  για να αποδείξει µε το καληµέρα η νέα Πολιτική 
Ηγεσία του εποπτεύοντος τα δηµόσια έργα υπουργείου πως εννοεί την απορρόφηση των 
κονδυλίων  του  ΕΣΠΑ  ,  που  αποτελεί  και   µία  απο   τίς  λίγες   ελπίδα  σωτηρίας  του 
ελληνικού κράτους απο τη χρεωκοπία.

Θα  ανεχτεί  αυτές  τις  άθλιες  δικαιολογίες  που  περιλαµβάνει   η  α)  σχετική 
επιστολή ή  θα ακυρώσει άµεσα το καθόλα παράνοµο µικτό συστηµα δηµοπράτησης  των 
Βιολογικών + ∆ίκτυο και θα ζητήσει την σύννοµη επαναδηµοπράτησή του ;

              Με την επιστολή αυτή καλώ  τη διοίκηση του Συνδέσµου µας  να κανονίσει 
ειδική συνάντηση, µε τη νέα πολιτική ηγεσία, περαν της γνωριµίας και της συζήτησης 
όλων των τεράστιων θεµάτων περι των δηµοσίων  έργων, για το θέµα του µικτού και 
παράνοµου και αντίθετου µε τα κοινοτική νοµοθεσία συστήµατος.

              Εν τω µεταξύ είναι εντυπωσιακό οτι ο συντάκτης της  παραπάνω σχετικής 
επιστολής ( ποιος να είναι άραγε ; ) έφθασε στο σηµείο να µας υποδεικνύει  κιόλας (βλ 
σελ 4 εδάφιο 3 της    σχετικής επιστολής ) και για  ....
την “ κατεύθυνση στα δηµόσια εργα όλου του ανεπτυγµένου κόσµου ” !!   

Παραµένει επίσης ενεργό το κάλεσµα που  έχω κάνει σε όσο  υς συναδέλφους   
συµφωνούν µαζί µου και µε την άποψη ότι το µικτό σύστηµα είναι σάπιο και µη ανεκτό, 
καθώς   υποκλέπτει  κατασκευαστικό  αντικείµενο  από  πάµπολλες   εργοληπτικές 
επιχειρήσεις   που  δεν  θέλουν  να  µπλέξουν  µε  το  διεφθαρµένο  κύκλωµα  της 
µελετοκατασκευής  ,  , σε συνεννόηση  και συστρατευση ώστε να καταγγείλουµε  µε 
κοινές δυνάµεις και έξοδα σε όλες τις αρµόδιες αρχές και  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αυτό το απαράδεκτο καθεστώς δηµοπράτησης.

Παρακαλώ  η  επιστολή  αυτή  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  συνδέσµου,  στο 
τµήµα ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ.
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