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Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρλιου
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ΘΕΜΑ : Κανονιστική Παρέμβαση της Επ. Αντ. στον κλάδο των κατασκευώνΑπόψεις ΠΕΔΜΗΕΔΕ και κατεπείγον αίτημα συνάντησης.
Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,
Σε σχέση με την τρέχουσα παρέμβαση της επιτροπής και την σχετική
δημοσιότητα που αναπτύσσεται και προς αποφυγή επαναλήψεων σας
κοινοποιούμε την ανοιχτή επιστολή της ένωσης προς την ΕΑΑΔΗΣΥ
μετά το συνέδριο με την
Ένωση Διοικητικών Δικαστών όπου
πραγματευόμαστε όλα τα θέματα
που
έχετε στην παρέμβαση.
Δεδομένου πλέον ότι είναι απολύτως αδύνατη η συνεννόηση μεταξύ
τεχνικών επιχειρήσεων , λόγω των ηλεκτρονικών διαγωνισμών , η
διαφθορά δεν εξαφανίστηκε αλλά μεταπήδησε και γιγαντώθηκε στον
φυσικό της χώρο
δηλαδή
μεταξύ Δημοσίου Τομέα
και του
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΩΤΗ. Δυστυχώς η επιτροπή σας , στην οποία και
απευθυνθήκαν μέλη μας , απαντάει στερεότυπα ότι ασχολείται με
συνεννοήσεις μεταξύ ιδιωτών και μόνο και
ότι για τα υπόλοιπα
ασχολείται η ΕΑΑΔΗΣΥ.
Υπό το πρίσμα αυτό λυπούμαστε αλλά
έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η επιτροπή σας δεν έχει λόγο ύπαρξης
μια και στερείται αντικειμένου αφού η διαφθορά , για στρέβλωση του
ανταγωνισμού , μετακόμισε στο Δημόσιο με το οποίο αρνείστε να
ασχοληθείτε .
Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη συνάντηση με το
Δ.Σ. της ένωσης προκειμένου να αναπτύξουμε με όσο πιο μεγάλη
λεπτομέρεια την τρέχουσα κατάσταση και τις προτάσεις της ένωσης
για ομαλοποίηση του κλάδου.
Συνημμένο ένα πρόδηλο παράδειγμα Δημόσιας Υπηρεσίας που
σταχυολογήσαμε από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου σε διαγωνισμό η επιτροπή
απορρίπτει δύο συμμετέχοντες με το αιτιολογικό ότι δεν ήταν βέβαιη η

ημερομηνία υπογραφής του ΤΕΥΔ ( 10 ημέρες πριν τον διαγωνισμό)
και δέχεται άλλη εταιρία με υπογραφή ΤΕΥΔ 3 μήνες ΜΕΤΑ τον
διαγωνισμό.
Υπάρχουν πάρα πολλοί φάκελοι στην ένωση και σε όλες τις ενώσεις
με πρόδηλες περιπτώσεις στρέβλωσης του ανταγωνισμού από τις
3.000 και άνω αναθέτουσες αρχές και τις διάφορες «πιάτσες» που
έχουν ξεφυτρώσει .
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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