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ΘΕΜΑ
: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ»
Ως υπεύθυνος του ( άτυπου) γραφείου καταγγελιών του ΣΑΤΕ αλλά και ως
απλός εργολήπτης , θέλω να καταγγείλω τη ,µη σύννοµη , διαδικασία που
εξελίσσεται

για την δηµοπράτηση του έργου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:

προυπολ

1.550.000 € (µε ΦΠΑ) στις

10/12/2013 .

Α)

Έως τώρα γνωρίζαµε ως λόγους κατεπείγουσας ανάγκης , σύµφωνα µε το
άρθρο 125 παρ γ του Ν 3669/2008 τους εξής : α) πληµµύρα β) σεισµό

γ)

κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός ανωτέρας βίας
Τώρα πλέον γνωρίζουµε, ότι κατεπείγουσα ανάγκη λόγω.. απροβλέπτου
γεγονότος αποτελεί και η …
ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ1 ΣΤΗ
SUPERLEAGUE !!!
Οπότε σύµφωνα µε την Α∆Α ΒΛ127ΛΩ-ΥΞΞ αιτιολογείται και η διαδικασία
προσκλήσεων περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων

2

Η παραπάνω απόφαση πρόσκλησης , επικαλείται την Α∆Α ΒΛ1Ψ7ΛΩ-3ΛΩ όπου
περιγράφεται ότι
•

1

Η άνοδος της ΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ήταν απρόβλεπτο γεγονός (!!)

( στη περίπτωση η κατά γενική οµολογία πολύ καλή εως τώρα ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ )
µεταξύ των οποίων µερικές που κατήγγειλαν παρόµοιες διαδικασίες του Υπ.∆ηµ
Τάξης πριν λίγους µήνες
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•

Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης

των εργασιών στο στάδιο

Μυτιλήνης
•

Η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει από ευθύνη της αναθέτουσας Αρχής;

•

Η τήρηση των νοµίµων διαδικασιών , θα οδηγήσει σε µεγάλες καθυστερήσεις
(sic !)
Θεωρώ µεγάλο σκάνδαλο , την άποψη ότι οι όποιες ανάγκες µιας

B)

ανώνυµης εταιρείας ( υπενθυµίζω ότι η ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ είναι
Ποδοσφαιρική Α.Ε. ) θα πρέπει προκειµένου να καλυφθούν (γιατί
περί αυτού πρόκειται) να ανάγονται σε

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΝΑΓΚΗ .
Με τη ίδια λογική θα έπρεπε να φροντίζαµε και για τον καινούργιο αλλοδαπό ή
διεθνή Έλληνα

προπονητή

,γκολκίπερ ή επιθετικό ή αµυντικό χαφ που θα

χρειάζονταν η Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της
SUPERLEAGUE !!!
Γ)

Επειδή πιστεύω ότι οι παραπάνω αιτιολογίες σας είναι έωλες και µη σύννοµες,

σας καλώ να ανακαλέσετε

άµεσα την ακολουθούµενη

διαδικασία και να

δηµοπρατήσετε την παραπάνω µελέτη µε ανοικτή διαδικασία προς όφελος του υγιούς
ανταγωνισµού.
Επίσης καλώ τον ΣΑΤΕ , στον οποίο κοινοποιείται το παρόν , να πράξει τα
δέοντα για την υπεράσπιση της κείµενης νοµοθεσίας
Παρακαλώ η επιστολή αυτή να αναρτηθεί
συνδέσµου, στο τµήµα ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ.

στην
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