
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ  
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 & ΤΖΑΒΕΛΑ – 41222 ΛΑΡΙΣΑ 
ΤΗΛ: 2410 535566  FAX: 2410 535158  
www.sedelar.gr          
 e-mail: sedelar@tee.gr 
 Αρ. Πρωτ.: 223                                                          Λάρισα 24/02/2011 
 
         Προς 

● Εργοληπτικές Οργανώσεις 
ΠΕΣΕ∆Ε 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
ΣΑΤΕ 
ΣΤΕΑΤ 
 

                                                                                                      ● ∆.Σ. ΠΕΣΕ∆Ε 
                                                                                                      ● Συνδέσµους Ε∆Ε 

• Περιφ. Τµήµατα 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε Θεσσαλίας 

• Περιφ. Τµήµα ΣΑΤΕ 
Θεσσαλίας 

 
                                                                           ● Τ.Ε.Ε. Κ.-∆. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
                                                                                  ● Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. 
 
    Κατόπιν των επιτυχηµένων κινητοποιήσεων, που έγιναν στον Νοµό µας την Τρίτη 

22/02/2011 που αφορούσαν  

        i) αποχή και περιφρούρηση των δύο (2) δηµοπρασιών που είχαν οριστεί να 

διεξαχθούν στην ∆.Ε.Υ.Α.Λ. , συνολικού προϋπολογισµού που υπερβαίνει τα 

2.200.000,00 € 

       ii) Παράσταση ∆ιαµαρτυρίας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας  - Στερεάς 

Ελλάδας όπου επιδώθηκε ψήφισµα  

       iii) Παράσταση ∆ιαµαρτυρίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου συναντηθήκαµε 

µε την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, συνάδελφο Μηχανικό 

Κα Ρένα Καραλαριώτου 

     iv) Παρουσία εκπροσώπων του ∆.Σ. σε Περιφερειακούς τηλεοπτικούς διαύλους 

εκθέτοντας τα προβλήµατα µας 

και 

µε την οµοφωνία όλων των µελών µας στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που 

διεξήχθηκε την ίδια µέρα, µε θέµα: 

«Κλιµάκωση Κινητοποιήσεων για τα ζητήµατα που µας απασχολούν» 

1. Αποπληρωµή χρεών του ∆ηµοσίου προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για έργα που 

εκτελέσθηκαν και αποδόθηκαν στο κοινωνικό σύνολο τα τελευταία χρόνια 

2. Κατάργηση των αβάστακτων πρόσθετων τραπεζικών εγγυήσεων που έχουν γίνει                   

θηλιά στον λαιµό των µικρών και µεσαίων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων   



3. Προγραµµατισµός µικρών & µεσαίων έργων στην Περιφέρεια, απορρόφηση 

πιστώσεων & πραγµατική αύξηση των προγραµµάτων (Ε.Σ.Π.Α.-Π.∆.Ε.-΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄)  

τα οποία θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα µειώσουν την ανεργία.  

 4. Απόσυρση του προτεινόµενου Σχεδίου Νόµου που προάγει την αδιαφάνεια στα           

∆ηµόσια Έργα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

µε τις παρακάτω δράσεις: 

1. Αποχή και Περιφρούρηση όλων των δηµοπρασιών ( τακτικών & επαναληπτικών ) 

που θα διεξαχθούν, στις Υπηρεσίες µε έδρα στο Νοµό µας ή µε τόπο εκτέλεσης τον 

Νοµό µας, ως και την Τρίτη 08 Μαρτίου 2011  

2. Συνεχή ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου και όλων των επαγγελµατικών 

οµάδων για τα προβλήµατα και τις θέσεις µας και  

3. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011  

  

Ευχαριστούµε τους συναδέλφους & µέλη των λοιπών Συνδέσµων και Εργοληπτικών 

Οργανώσεων που σεβάστηκαν τον αγώνα µας   

Παρακαλούµε όλες τις Εργοληπτικές Οργανώσεις να ενηµερώσουν τα µέλη τους 

για την αποχή µας, ιδιαιτέρως, τις ηµέρες των δηµοπρασιών  

Καλούµε όλες τις Εργοληπτικές Οργανώσεις και Συνδέσµους να προβούµε όλοι 

µαζί, τοπικά & Περιφερειακά σε αντίστοιχες δράσεις  

Καλούµε το Τ.Ε.Ε. Κεντρ.-∆υτ. Θεσσαλίας, την Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. όλο τον Τεχνικό 

κόσµο σε συµπαράσταση και συµπόρευση προκειµένου για την επίλυση των 

προβληµάτων του τεχνικού και εργοληπτικού κλάδου. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

 

     Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραµµατέας 

Μητσόπουλος Βασίλειος                                              Νάρης Αστέριος  

 


