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Σηον ειζαγγελέα προζθεύγοσν οι εργολήπηες
δημοζίων έργων.
.
Σπκβνιηθή θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηεο δηεύζπλζεο Τερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Ελόηεηαο Κνδάλεο πξαγκαηνπνίεζαλ ην πξσί ηεο Δεπηέξαο νη εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ ηεο
πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, δηακαξηπξόκελνη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηα
ππάξρνληα έξγα κε ηε κέζνδν ηεο κειέηεο-θαηαζθεπήο.
Σύκθσλα κε ηνλ πξόεδξν ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Σπλδέζκσλ Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Έξγσλ
Κώζηαο Σαββίδε «είκαζηε αληίζεηνη γηαηί κε απηό ην ζύζηεκα ηα έξγα γίλνληαη ρεηξόηεξα από
πιεπξάο πνηόηεηαο θαη αθξηβόηεξα, ελώ νη αλάδνρνη αλαδεηθλύνληαη κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, Ο
αλάδνρνο, δειαδή, βαζκνινγείηαη κε αδηαθαλή θξηηήξηα. Απηό ην ζύζηεκα ην έρεη θαηαγγείιεη ην
ΤΕΕ, ε νκνζπνλδία καο, αιιά ην έρεη αλαγλσξίζεη θαη ην ππνπξγείν ππνδνκώλ».
Αθνξκή γηα ηε δηακαξηπξία ζηάζεθε ε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ νηθηζκνύ Νεάπνιεο από ηελ νπνία απείραλ νη εξγνιήπηεο ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο,
δεηώληαο λα γίλεη ζσζηή κειέηε πνπ ζα εγθξίλεη ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
νη εξγνιάβνη λα δώζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ.
«Με ηνλ ηξόπν πνπ δεκνπξαηνύληαη ηώξα ηα έξγα απηά, «ζπκκνξίεο» -θαη ην ιέσ κεηα ιόγνπ
γλώζεσο- ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη κειώλ ησλ εξγνιεπηηθώλ νξγαλώζεσλ λέκνληαη ηελ
αλάζεζε ησλ έξγσλ κε ην ζύζηεκα κειέηε-θαηαζθεπή. Θέινπκε λα θαηαξγεζεί απηό ην ζύζηεκα,
ιόγσ αδηαθαλώλ δηαδηθαζηώλ. Είλαη ιάζνο απηώλ πνπ ιέλε όηη κε απηό ηνλ ηξόπν ηα έξγα γίλνληαη
γξεγνξόηεξα» θαηαγγέιεη ν θ. Σαββίδεο.
Οη εξγνιήπηεο πξνζθεύγνπλ ζηνλ εηζαγγειέα, ζηνλ νπνία ζα θαηαζέζνπλ ζηνηρεία γηα ηηο
«ζπκκνξίεο», όπσο ραξαθηεξηζηηθά θαηαγγέινπλ, αιιά θαη ηηο επηηξνπέο πνπ δελ βαζκνινγνύλ κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, θαηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ.
Από ηελ πιεπξά ησλ εξγνιεπηώλ δεκνζίσλ έξγσλ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο ν αληηπξόεδξνο ηνπ
Σπλδέζκνπ Θ. Πνιηηίδεο ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά όηη «ππάξρεη κεησκέλν ελδηαθέξνλ από ηνπο
εξγνιήπηεο, γηαηί πξέπεη λα ξηζθάξνπλ απηά ηα ιεθηά, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πγηήο
αληαγσληζκόο. Πνιύ ιίγεο επηρεηξήζεηο ζα πξνρσξήζνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία» ελώ ζηάζεθε
ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο αδηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο αμηνιόγεζεο κε κε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα.
Οη εξγνιήπηεο είραλ ζπλάληεζε κε ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε Γ. Σόθνπηε, δεηώληαο ηελ παξέκβαζή
ηνπ. «Έγηλε γόληκε αληαιιαγή απόςεσλ. Κνηλή είλαη ε αγσλία λα πινπνηνύληαη έξγα. Σε θάπνηα
ζέκαηα έρνπκε δηαθνξεηηθή εθηίκεζε. Σε όηη αθνξά πάλησο ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο
Μαθεδνλίαο, θηλνύκαζηε ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο» δήισζε ν θ. Σόθνπηεο.
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