
  

  

  
 
κ. κ ςνάδελθοι ηος ΑΣΔ, 
 
Γιαμαπηύπομαι Δ Ν Σ Ο Ν Α και απνούμαι να απανηήζυ ζηο επυηημαηολόγιο πος 

αποζηείλαηε, διόηι : 

 

 ηην έκηακηη ςνέλεςζη ηος Πεπιθεπειακού Γπαθείος Πάηπαρ ζηιρ 

11/1/2010 δεν διαπιζηώθηκε καμία δισογνυμία, απενανηίαρ ςπήπξε  

Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Η  απόθαζη ςπέπ ηηρ διαηήπηζηρ ηος ημεπινού 

ζςζηήμαηορ Μειοδοζίαρ. Πυρ πποέκςτε η ανηίθεηη άποτή ζαρ; 

 Γεν πποκύπηει από ποςθενά καμία Άμεζη ανάγκη για κανένα 

μεζοδιάζηημα αλλαγήρ ζςζηήμαηορ Ανάθεζηρ έπγυν (εδώ η ΚΤΒΔΡΝΗΗ 

δεν εξήγγειλε κανένα ζσέδιο υηηπίαρ ηηρ σώπαρ από ηην Οικονομική 

κπίζη πος βπιζκόμαζηε), ςπάπσει ανάγκη για ένα ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ άμεζηρ 

ανάλητηρ έπγυν; 

 Τπάπσει ανάγκη κανόνυν διαθάνειαρ και ανηικειμενικών κπιηηπίυν ζηο 

ζύζηημα Μελέηη – Καηαζκεςή – Δπίβλετη Γημοζίυν Έπγυν μέζα από 

διαβούλεςζη με ηη Μέγιζηη ζςναίνεζη όλυν ηυν εμπλεκόμενυν ζε όποιο 

σπόνο αςηό πποκύτει. 

 

Από ηην Πάηπα ςπάπσει Δνιαία Φυνή για Γιαθανή διαδικαζία ανάδειξηρ Αναδόσος 

Γημοζίυν Έπγυν με μοναδικό κπιηήπιο ηην Οικονομικόηεπη Πποζθοπά με 

πποϋπόθεζη ππιν ηην δημοζίεςζη ηηρ Γιακήπςξηρ: 

 

α) Πληπόηηηα οπθήρ Μελέηηρ ζε επίπεδο εθαπμογήρ (με λεπηομέπειερ 

καηαζκεςαζηικέρ, ηεσνικέρ πεπιγπαθέρ και πποδιαγπαθέρ, οπθέρ 

ππομεηπήζειρ κ.λ.π.) 

β)Δξαζθάλιζη σπημαηοδόηηζηρ 

γ)Δξαζθάλιζη διαθόπυν εγκπίζευν (πεπιβαλλονηικών, Απσαιολογίαρ, 

απαλλοηπιώζευν κλπ) 

 

Απαιηούνηαι βεληιώζειρ ζηην ςπάπσοςζα Νομοθεζία: 

 

α) Απαγόπεςζη ςμπληπυμαηικών ςμβάζευν 

β) Απαγόπεςζη αναθέζευν 

γ) Καηάπγηζη ΜΔΚ Γημοζίυν Τπαλλήλυν και ζςνηαξιούσυν 

δ) Γειγμαηοληπηικόρ έλεγσορ ποιόηηηαρ έπγυν από ζώμα ειδικών 

επιθευπηηών 

ε) Δπέκηαζη κπιηηπίυν καηάηαξηρ ΜΔΔΠ μέσπι ηην Α2 ηάξη 

                   ζη) Καηαζκεςή ηος έπγος ΜΟΝΟ από ηον Ανάδοσο. 
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Σο επυηημαηολόγιο έσει καηεύθςνζη ζςγκεκπιμένος ηύπος ανάδειξηρ αναδόσος.  

 

Δίναι άξιο αποπίαρ δε πυρ ενώ ζςμθυνεί όλη η Δλλάδα ζηο ένα και μοναδικό, ηην 

καηάπγηζη ΜΔΚ ηυν δημοζίυν ςπαλλήλυν , αςηό να μην έσει ζςμπεπιληθθεί ζηο 

επυηημαηολόγιο. 

 

Γι’ αςηό  Κ Ο Π Ι Μ Ο είναι οι πποηάζειρ ππορ ηο ΤΠΔΥΩΓΔ να επιζημαίνοςν 

πποβλήμαηα από ηον ςπάπσονηα Νόμο και βεληιώζειρ πάνυ ζ’ αςηόν συπίρ να 

καηεςθύνοςν ηπόπο ανάδειξηρ αναδόσος, διόηι θα θευπηθεί υρ βάζη ππόηαζηρ και 

θα πποκαλέζει ένηονερ ανηιδπάζειρ.  

 

Δίναι οπθόηεπο να παποςζιάζει ηο ΤΠΔΥΩΓΔ   ηιρ δικέρ ηος πποηάζειρ, ηο δικό ηος 

ζςγκεκπιμένο ζσέδιο και ηόηε πάνυ ζ’ αςηό να γίνει διάλογορ με όλα ηα μέλη, και 

όλερ ηιρ οπγανώζειρ.  

 

 

 

                                                                                                                              Δςσαπιζηώ         

                                                                                                                  Με ηιμή για ηην εηαιπεία 

 

 

 

 

                                                                                                             Υ. Σζαοςπδά-Ανδπιοπούλος 


