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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου με τίτλο:
«Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες
διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής
δημοσίων και ιδιωτικών έργων», το οποίο παρουσιάστηκε στη
Συνέντευξη Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρ.
Σπίρτζη.
Άρθρο 8 Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρωτογενούς συλλογής
στοιχείων φυσικών καταστροφών. Πλήρης υποταγή στην
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ του ΤΕΕ, ξεπούλημα του Δημόσιου, σε ιδιώτες &
εταιρίες, ένα όνειρο ως Προέδρου του ΤΕΕ.
Άρθρο 14, Παρ. 2 & 4 Ειδικό Σώμα Επιμετρητών Δημοσίων &
Ιδιωτικών Έργων.
Όλα στην ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ του ΤΕΕ.
Ερωτήματα που χρίζουν άμεσης απάντησης πριν τις Εκλογές:
1. Κύριε Τσίπρα γνωρίζετε ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
καταργούνται ουσιαστικά οι τεχνικές υπηρεσίες της χώρας
(Πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νσεις Περιφερειών, Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, Δημόσιων Οργανισμών, Δήμων κ.λ.π.), αφού οι
αρμοδιότητες τους μεταφέρονται όλες στο ΤΕΕ το οποίο πλέον
μετατρέπεται σε Υπερυπουργείο.
2. Είναι δυνατόν ο επικεφαλής μιας συντεχνίας (όπως το ΤΕΕ) να
τοποθετείται υπουργός Υποδομών και χωρίς ίχνος ντροπής ο ίδιος
να προωθεί τα συμφέροντα της συντεχνίας του ??
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3. Από πότε η ΑΡΙΣΤΕΡΑ αποδέχεται την άκρως Νεοφιλελεύθερη
άποψη υποβάθμισης & πλήρως απαξίωσης των Δημόσιων
Υπηρεσιών με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους
Ιδιώτες ??
4. Με ποία λογική το Ελληνικό Δημόσιο ανακοινώνειι μέσω του
Υπουργού κ. Χρ. Σπίρτζη και μάλιστα παρουσία σας, ότι
αποδέχεται άκριτα την ευθύνη του Δημοσίου για την
καθυστέρηση των έργων και δίνει παράταση 18 μηνών στους
Μεγαλοεργολάβους των Έργων Παραχώρησης ??
5. Αλήθεια γνωρίζετε πόσα δις ευρώ θα κοστίσει στον
Φτωχοποιημένο πλέον Ελληνικό Λαό αυτή σας η Παραχώρηση
στους Παραχωρησιούχους ??
6. Γνωρίζετε ότι ο κ. Χρ. Σπίρτζης υποβάθμισε Δ/ντη Υπηρεσίας της
Γεν. Γρ. Υποδομών γιατί εφάρμοσε, ως όφειλε, το νόμο &
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να
αποφευχθούν ατυχήματα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΑθηνώνΛαμίας). ??
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας
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Κουμούτσος

Μηχανολόγος – Ανακαίνιση Αποκατάσταση
Κτιρίων Μηχανικός Τ.Ε.
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