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Προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
κ. Γεώργιο Σουφλιά
Χαρ. Τρικούπη 182, Αθήνα
Θέμα: Αναίτια αλλαγή της Δ/σας και της Προϊσταμένης Αρχής των δύο
σημαντικών έργων της Πάτρας.
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την αλλαγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και
της Προϊσταμένης Αρχής των δύο πιο σημαντικών έργων, που εκτελούνται αυτή τη
χρονική στιγμή στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα τα έργα της κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη και των
Παραγλαύκιων αρτηριών μεταφέρονται από την ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΘΕ στην ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ (Μεγάλα Έργα Δυτικής Ελλάδας) με δικαιολογία ότι τα
ανωτέρω έργα εμπλέκονται με το νέο λιμάνι της Πάτρας και ότι το προσωπικό του
τμήματος της Πάτρας της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ θα είναι απασχολημένο με τα σεισμόπληκτα
του σεισμού της 8-6-08.
Και τα δύο επιχειρήματα είναι σαθρά και ανυπόστατα.. Το γεγονός ότι οι δύο
αυτές οδικές αρτηρίες καταλήγουν στο νέο λιμάνι δεν αποτελεί λόγο αλλαγής
Υπηρεσίας επίβλεψης.
Παραβλέπουν οι εισηγητές σας κ. Υπουργέ ότι οι δύο αυτές οδικές αρτηρίες
συνδέουν την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών (Ε.Π.Π.) και των ήδη κατασκευασμένων
τμημάτων των παραγλαύκιων αρτηριών από την Ε.Π.Π. με την πόλη της Πάτρας και
αποτελούν συνέχεια των κόμβων Κ4 και Κ5 της Ε.Π.Π. μέχρι την Πατρών- Κλάους.
Μάλιστα η εργολαβία των Παραγλαύκιων αρτηριών περιλαμβάνει κατά το ¼
περίπου εργασίες της Ε.Π.Π.
Η μόνη σχέση που έχουν τα έργα αυτά με την ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ είναι ότι ο
Διευθυντής της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ είναι παράλληλα και Διευθυντής της ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ.
Όσον αφορά το προσωπικό του τμήματος της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ απασχολήθηκε
για μικρό χρονικό διάστημα με τα σεισμόπληκτα της περιοχής μετά το σεισμό της 86-08, όπως και πολλοί υπάλληλοι άλλων Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και στη
συνέχεια απομακρύνθηκε, διότι κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητο, αφού το
προσωπικό του ΤΑΣ Αχαϊας ήταν επαρκές για την αντιμετώπιση των αναγκών των
σεισμοπλήκτων.
Η ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ και το Τμήμα της Πάτρας λειτουργούν από το 1996 και
έφεραν σε πέρας ένα από τα σημαντικότερα έργα της περιοχής, αλλά και της Χώρας
όπως είναι η Ευρεία Παράκαμψη της Πάτρας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες με
πρωτοποριακές μεθόδους κατασκευής, αλλά και η Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας με
σήραγγες και σε δύσκολους εδαφικούς σχηματισμούς.
Η παραπάνω Υπηρεσία διαθέτει εμπειρότατο και ικανό επιστημονικό και
τεχνικό προσωπικό και είναι η μοναδική Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. που λειτουργεί
και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

Απαξιώνεται μια Υπηρεσία με τόσο σημαντικό έργο και οδηγείται σε
κλείσιμο και καλείται να επιβλέψει τα έργα της Πάτρας το τμήμα της Πρέβεζας της
ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ από απόσταση 200χλμ.
Εκκρεμεί μάλιστα η δημοπράτηση του έργου του κόμβου των Παραγλαύκιων
αρτηριών με το νέο λιμάνι της Πάτρας.
Η έγκαιρη, τεχνικά άρτια και οικονομική κατασκευή των έργων δεν εξαρτάται
μόνον από την ικανότητα μιας Υπηρεσίας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι
δοκιμασμένη, αλλά σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των αναδόχων να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
- Τώρα που επιλύθηκαν όλα τα προβλήματα απαλλοτριώσεων και μελετών
των δύο έργων, και μάλιστα ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο γιατί
μεταφέρονται τα έργα σε άλλη Υπηρεσία;
- Μήπως οι εσκεμμένες καθυστερήσεις της εργολήπτριας εταιρείας
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. που έχει αναλάβει την κατασκευή και των δύο έργων
έχει σχέση με την αλλαγή της Υπηρεσίας επίβλεψης;
- Το γεγονός ότι η ανάδοχος ευρίσκεται υπό ειδική πρόσκληση και ειδική
διαταγή έχει σχέση με την αλλαγή της Υπηρεσίας;
- Ποιος θα ωφεληθεί από αυτή την αλλαγή, τα έργα της Πάτρας ή η
ανάδοχος εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.;
Σκεφτήκατε κ. Υπουργέ μήπως από την επιλογή σας αυτή οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις δεν θα αλλάζουν πλέον μόνον επιβλέποντες, αλλά θα επιλέγουν και τις
Υπηρεσίες επίβλεψης;
Η απόφασή σας αυτή προκαλεί κλίμα ανασφάλειας, φοβίας και ιδιότυπης
ομηρείας, όχι μόνον στους υπαλλήλους του συγκεκριμένου Τμήματος, αλλά σε
όλους τους υπαλλήλους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Κύριε Υπουργέ σας καλούμε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας αυτή και να
διατηρήσετε τα παραπάνω έργα στην ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ γιατί αυτό θα είναι προς όφελος
των έργων και του δημοσίου χρήματος και δεν θα μειώνεται και απαξιώνεται το
προσωπικό της σημερινής Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που χαρακτηρίζεται για την
εντιμότητα και την συνέπειά του.
Με εκτίμηση
Για την Δ.Ε.- Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΖΕΠΠΑΤΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
κ. Θεμ. Ξανθόπουλο
2. Γ.Γ. Δημ. Έργων κ. Δημ. Κατσιγιάννη
3. Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου
4. κ. Γεν. Γραμμ. Περ. Δυτ. Ελ.
5. κ. Νομάρχη Αχαϊας
6. κ. Δήμαρχο Πατρέων
7. κ.κ. Βουλευτές Αχαϊας
8. κ. Πρόεδρο Τ.Ε.Ε./Αθήνα
9. Τ.Ε.Δ.Κ. Αχαϊας
10. «Τεχνικά Χρονικά» Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. Πάτρα

11. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε./Αθήνα
12. Τράπεζα Πληροφοριών Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Ε.
13. Νομαρχιακές Επιτροπές Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.
14. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας.

