∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το ∆.Σ. του Συνδέσµου µας εκλέχθηκε τον Μάρτιο του 2010,
συµπλήρωσε ήδη τον πρώτο χρόνο θητείας του, και σας παρουσιάζει
τον απολογισµό των ενεργειών του.

Θα αναφερθώ στο διάστηµα αυτού του χρόνου και θα σας θυµίσω :
Την έντονη αντίδραση µας για το νέο θεσµικό πλαίσιο , το οποίο
στάλθηκε από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. τον Αύγουστο του 2010, το
οποίο απείχε δραµατικά από αυτό που ελπίζαµε και προσδοκούσαµε.
Κοινοποιήσαµε τις θέσεις µας στον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. κο Ρέππα
∆ηµήτριο & στον Υφυπουργό κο Μαγκριώτη Ιωάννη, σε όλες τις
Εργοληπτικές Οργανώσεις και καλέσαµε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον
Σεπτέµβριο µε θέµα τις αλλαγές στους υφιστάµενους νόµους περί
µελετών και εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων και το νέο Σχέδιο Νόµου για
την Ίδρυση της Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής Ελέγχου Παραγωγής
Έργων.
Προσπαθήσαµε και επιτύχαµε, την ανοικτή δηµοπράτηση τριών (3)
έργων, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», που αφορούσαν «Κατασκευή
Περιφερειακών οδών στην Ελασσόνα» συνολικού Π/Υ 3.630.000,00 €
Συµµετείχαµε στο 66ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. στις Σέρρες, στο
οποίο µετά από εκλογές έχουµε εκπροσώπηση του Συνδέσµου µας στα
παρακάτω όργανα της ΠΕΣΕ∆Ε: ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Πειθαρχικό
Συµβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Επίσης

συµµετείχαµε

στην

Έκτακτη

Πανελλήνια

Συνδιάσκεψη

Προεδρείων Συνδέσµων και ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. στην Αθήνα µε θέµα:
∆ιαµόρφωση

θεσµικού

πλαισίου

∆ηµοσίων

Έργων-Προωθούµενες

ρυθµίσεις ΥΠΟΜΕ∆Ι και στην 13η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων
Συνδέσµων και ∆.Σ της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. στην Κοζάνη µε θέµα: ΄΄∆ηµόσια
Έργα στην Περιφέρεια –Ώρα µηδέν΄΄.
Συµµετείχαµε στην Πανελλήνια Πανεργατική απεργία της
ης

29

Τρίτης

Ιουνίου που είχε προκηρυχθεί από κοινού µε όλους τους

Επιστηµονικούς (Τ.Ε.Ε.-Εργοληπτικές Οργανώσεις), Συνδικαλιστικούς και

Πανελλαδική 24ωρη απεργία της 15ης

Κοινωνικούς Φορείς, και στην
∆εκεµβρίου

αντιδρώντας

για

τις

προωθούµενες

ρυθµίσεις

της

Κυβέρνησης στον ευρύτερο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα.
Τον

∆εκέµβριο

προσκαλέσαµε

τον

Νοµικό

Σύµβουλο

της

Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. κ. Γαλενιανό Ιωάννη-∆ικηγόρο σε ανοικτή συζήτηση για
τα

προβλήµατα

που

προκύπτουν

από

την

µη

πληρωµή

των

πιστοποιηµένων – υπερσυµβατικών εργασιών από φορείς του ∆ηµοσίου
και τους τρόπους αντιµετώπισης τους, και επίσης έγινε ενηµέρωση για
το νέο θεσµικό πλαίσιο, στην οποία προσκαλέσαµε και τους όµορους
νοµούς.
Μετά τις

Περιφερειακές

&

∆ηµοτικές

Εκλογές του Νοεµβρίου

συναντηθήκαµε µε τους εκλεγµένους ∆ηµάρχους της Περιφερειακής
Ενότητας µας, συζητώντας ουσιαστικά και όχι εθιµοτυπικά για την
ανάκαµψη του κλάδου, τους διαφανείς τρόπους δηµοπράτησης έργων,
τη θεσµική αναβάθµιση του συστήµατος παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων
και τα προβλήµατα του κλάδου µας, διερευνήσαµε τις διαθέσεις και τις
προθέσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των εκτελεσµένων εργασιών
(συµβασιοποιηµένων ή µη) καταθέτοντας και εγγράφως τις προτάσεις
µας.
Ηδη έχουµε αιτηθεί συνάντηση µε την Γενική Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

Θεσσαλίας

–

Στερεάς

Ελλάδας

κα

Γερακούδη και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό.
Πέραν των ατοµικών συναντήσεων , προγραµµατίζουµε και κοινή
συνάντηση µε όλους τους ανωτέρω.
Εχουµε έρθει σε απευθείας επαφή µε Βουλευτές του Νοµού µας και
συνεχίζεται η προσπάθεια µας για επικοινωνία µε το σύνολο αυτών,
ώστε να λάβουν γνώση & να πάρουν θέση για τα προβλήµατα που θα
δηµιουργήσει το νέο θεσµικό πλαίσιο.
Επιδιώξαµε συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Γενικού Νοσοκοµείου
Λάρισας. Στην συνάντηση συµµετείχαν ο ∆/ντής Τεχν. Υπηρεσιών και ο
∆ιοικητικός ∆/ντής του Γ.Ν.Λ. Στην συνάντηση , πέραν των θεµάτων
που συζητήσαµε, προσφέραµε και έγινε δεκτή η τεχνική αρωγή µας στα
έργα που πρόκειται να µελετηθούν και να κατασκευαστούν.
Εκφράσαµε την αντίθεση µας και τις ανησυχίες µας στην
επέκταση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (κατά το πρότυπο των «ΚΡΗΤΗ
Α.Ε.» & «Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ») στην περιοχή µας.

Έχουµε αποστείλει επιστολή στις Τράπεζες, ώστε να αντιµετωπίζουν
θετικά τα αιτήµατα σχετικά µε την σύναψη συµβάσεων προεξόφλησης εκχώρησης λογαριασµών, επειδή υπάρχει µεγάλη διστακτικότητα από
µεριά τους σε σύναψη τέτοιων συµβάσεων όταν η χρηµατοδότηση του
έργου δεν προέρχεται από το πρόγραµµα «ΕΣΠΑ» ή «ΘΗΣΕΑΣ».
Στην

προσπάθεια

για

την

Ενοποίηση

των

Εργοληπτικών

Οργανώσεων, καλέσαµε Συνδιάσκεψη στη Λάρισα, η οποία ορίστηκε και
έδρα του ΣΕΚ, σε συνεργασία µε την Κίνηση της Ενοποίησης µε
θέµατα:

την

εξέλιξη

της

πορείας,

το

νέο

καταστατικό

και

τα

προβλήµατα του κλάδου µε µεγάλη συµµετοχή από όλους τους
Συνδέσµους και τις άλλες Εργοληπτικές Οργανώσεις.
Σας γνωρίζω ακόµα ότι είναι σε διαδικασία εξέλιξης η δηµιουργία
της ιστοσελίδας του Συνδέσµου µας.
Στη συνέχεια σας θυµίζω την οργάνωση της εκδροµών

στη

Αυστρία και Ουγγαρία.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, και προτείνω
την έγκριση του ∆ιοικητικού Απολογισµού.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΡΗΣ ΑΣΤ.

