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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερίας με τίτλο <Τσαμπουκάς εργολάβων για την Καρδιολογική > το Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει να παρατηρήσει προς αποκατάσταση της αλήθειας
τα κάτωθι:
Ο ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας (μέλος της Πανελλήνιας Οργάνωσης ΠΕΣΕΔΕ) συμμετέχει εδώ και τρεις μήνες
στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει όλοι οι επιστημονικοί φορείς της χώρας με στόχο την
ματαίωση της ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου το οποίο οδηγεί στην εξαφάνιση τις μικρές και μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις αυτές οι εργολήπτες του Ν. Μεσσηνίας απέχουν από τους διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων ( ματώνοντας οικονομικά καθημερινά λόγω της μη ανάληψης νέων έργων σε
συνδυασμό με το πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί για τα Δ.Ε) έχοντας αναβάλει από την αρχή των κινητοποιήσεων όλους τους διαγωνισμούς Δ.Ε στο νομό μας. Στις 26/4/2016 ο
Δήμος Καλαμάτας δημοπράτησε το έργο : <Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτηρίου πρώην
καρδιολογικής κλινικής νοσοκομείου Καλαμάτας για την στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας> προϋπολογισμού 1.364.000Ε.Στην δημοπρασία προσήλθαν πολλές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Το συντριπτικό ποσοστό αυτών είχαν έδρα εκτός Μεσσηνίας.
Το Δ.Σ του συνδέσμου μας τους υπενθύμισε ότι οι εργολήπτες βρίσκονται σε αποχή. Όλοι οι συνάδελφοι αμέσως συμφώνησαν να μην δοθεί καμιά οικονομική προσφορά πλην ενός, ο οποίος τελικά και αυτός δεν κατέθεσε φάκελο προσφοράς ύστερα την γενική κατακραυγή όλων των συναδέλφων. Στις κινητοποιήσεις αυτές ο ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας είχε την συμπαράσταση όλων των Τοπικών Συλλόγων των Μηχανικών του Ν. Μεσσηνίας, Ως εκ τούτου δεν είναι σωστό ότι πενήντα εργολάβοι εισέβαλαν στον 3ο όροφο του
Διοικητηρίου εμποδίζοντας εργολάβους από όλη την Ελλάδα να καταθέσουν προσφορές. Η αλήθεια είναι
ότι όλοι συνάδελφοι συμφώνησαν στην ματαίωση του διαγωνισμού με την αποχή τους από την κατάθεση
προσφορών εκτός από ενός κατευθυνόμενου απεργοσπάστη. Συνεπώς δεν μπορεί η εφημερίδα να ονομάζει τσαμπουκά την μαζική αγωνιστική διάθεση εργοληπτών από όλη την Ελλάδα οι οποίοι παρότι είχαν κάνει πολλά έξοδα για να έλθουν στην Καλαμάτα αυτοί συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις ενάντια στο ασφαλιστικό. Επίσης δεν σταμάτησαν με το έτσι θέλω την δημοπρασία οι εργολάβοι, η μαζικότητα της κινητοποίησης σταμάτησε την δημοπρασία. Θα περιμέναμε από την εφημερίδα να προβάλει και ιδίως στην πρώτη
της σελίδα αυτή την μαζικότητα της κινητοποίησης που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν γίνονται σε τόσο
δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν οι συντάκτες του κειμένου και του πρωτοσέλιδου επικοινωνούσαν
ο

με τον Σύνδεσμο μας ο οποίος και θα τους ενημέρωνε για όσα είχαν συμβεί στον 1 όροφο του Διοικητηρίου (και όχι στον 3ο ).

Σελίδα 1

Υ.Γ :Όταν λέμε <Καρδιολογική> καλό είναι να διευκρινίζεται ότι μιλάμε για το παλαιό κτίριο της Καρδιολογικής κλινικής του παλαιού νοσοκομείου το οποίο o Δήμος Καλαμάτας σχεδιάζει να επισκευάσει σε
συνέχεια της επισκευής του παλαιού νοσοκομείου που μετατράπηκε σε νέο Δημαρχείο.
Για το Δ.Σ.
-Ο Πρόεδρος-

-Ο Γ. Γραμματέας-

Γιώργος Γεωργουλόπουλος

Γιώργος Τζαμουράνης
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