
  

      
 

 
 
 

Αρ. ̟ρωτ:   506                                                              Αγρίνιο,  12 - 5 - 2011                                                                                       

 
                                                                      ΠΡΟΣ:  τον κο ∆ήµαρχο Αγρινίου 

                                                                                     

                                                                      Κοιν :  κο ∆ηµήτρη  Σταµάτη 

                                                                                   κο Βασίλη  Νικάκη 

                                                                                                          

Αξιότιµε κε ∆ήµαρχε, 

ο Σύνδεσµος µας γίνεται α̟οδέκτης ̟ολλών ̟αρα̟όνων α̟ό συναδέλφους, 

αναφορικά µε τη ̟ροκήρυξη δύο (2) διαγωνισµών για την κατασκευή των 

έργων : 

1. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στις 

24/5/2011 και 

2. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ» στις 

31/5/2011. 

Έχουµε ε̟ανειληµµένα εκφράσει την κάθετη αντίθεση µας στη δηµο̟ράτηση 

νέων έργων, ̟ου χρηµατοδοτούνται α̟ό ̟ρογράµµατα (εν ̟ροκειµένω α̟ό 

Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α) ̟ου έχουν οφειλές σε εργολή̟τες για ̟αλαιά ή εν εξελίξει έργα. 

Ό̟ως, σίγουρα, γνωρίζετε οι ̟ερισσότεροι συνάδελφοι ̟ροκειµένου να 

κατασκευάσουν τα έργα και να αντα̟οκριθούν στις υ̟οχρεώσεις τους, όντας 

α̟λήρωτοι, καταφεύγουν σε τρα̟εζικό δανεισµό, µε δυσβάσταχτους όρους 

και ε̟ιτόκια. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι, αν µη τι άλλο, άδικο και λάθος (και 

α̟ό ηθικής α̟όψεως ακόµα), να υ̟άρχουν χρήµατα και αντί να δίνονται σε 

ανθρώ̟ους στους ο̟οίους οφείλονται, να χρησιµο̟οιούνται για την 

κατασκευή νέων έργων. Κάτι τέτοιο ίσως δικαιολογούνταν αν ε̟ρόκειτο για 
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κά̟οια ε̟είγουσα ή έκτακτη ανάγκη, αλλά εδώ µιλούµε για συντηρήσεις 

οδών, τσιµεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις.   

Ε̟ειδή υ̟άρχουν οφειλές σε εργολή̟τες α̟ό την ίδια ̟ηγή χρηµατοδότησης, 

ε̟ειδή καµία έκτακτη ανάγκη δεν συντρέχει για την άµεση κατασκευή των 

̟αρα̟άνω έργων,  

ε̟ειδή και ίδιος δεσµευτήκατε ̟ροεκλογικά ε̟ί της ̟ροτεραιότητας 

εξόφλησης των οφειλών ̟ρος τους εργολή̟τες, 

ΖΗΤΑΜΕ 

τη µαταίωση της δηµο̟ράτησης των ̟αρα̟άνω έργων και τη 

χρησιµο̟οίηση των υ̟αρχουσών ̟ιστώσεων για την α̟ο̟ληρωµή οφειλών 

̟ρος εργολή̟τες για ήδη εκτελεσµένα έργα. 

Θεωρούµε το ̟αρα̟άνω αίτηµα α̟ολύτως λογικό, και ε̟ειδή είµαστε 

σίγουροι ότι ως τέτοιο θα το δείτε (και όχι ως ̟ροσ̟άθεια κουµανταρίσµατος 

του ∆ήµου, ό̟ως, εν τη ρύµη του λόγου, εί̟ατε σε κά̟οια συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου), ̟ιστεύουµε θα το κατανοήσετε και θα το 

ικανο̟οιήσετε. 

 

 


