Θαηαγγειία

Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα
ΣΟ ΠΡΟΘΖΛΗΟ ΣΟ ΘΑΛΓΑΙΟ ΚΔ ΣΑ ΦΡΔΑΣΗΑ
Ζ ιίζηα θξεαηίσλ πνπ ζα δείηε παξαθάησ, πεξηιακβάλεη θπξίσο
θξεάηηα από ηα έξγα νδνπνηίαο, πνπ ν Γήκνο έθαλε ην 2010, έξγα
πνπ ηειείσζαλ γύξσ ζηνλ Λνέκβξε. ηα θξεάηηα απηά ν εξγνιάβνο
ηειηθά δελ εθηέιεζε ηηο πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο, θαηά παξάβαζε
ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο.
ήκεξα ηα πεξηζζόηεξα από ηα θξεάηηα απηά ράζθνπλ θαηακεζήο
ηνπ δξόκνπ σο ηεξάζηηεο ιαθθνύβεο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη
πνιύ βαζηέο θαη ππάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ αθόκα θα λα ράζνπλ
ηελ δσή ηνπο άλζξσπνη, θπξίσο κε κεραλάθηα! Αο ζεκεησζεί όηη ν
εξγνιάβνο έρεη ήδε παξαδώζεη ην έξγν ζηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη
ελδερόκελα έρεη εηζπξάμεη ηελ ακνηβή ηνπ.
Θαλνληθά ε παξαλνκία απηή ππνηίζεηαη όηη έπξεπε ήδε λα είλαη ζε
γλώζε ηεο ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ αξκόδηνπ
Αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ έξγσλ θ. Ενύκπνπ, αιιά κέρξη ζήκεξα ε
δεκνηηθή αξρή δελ έρεη ιάβεη θαλέλα απνιύησο κέηξν πνπ λα
ππνρξεώλεη ηνλ εξγνιάβν λα νινθιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Κηα
επίζθεςε ζε έλα νπνηνδήπνηε από ηνπο δξόκνπο πνπ ζαο
παξαζέηνπκε ζα ζαο πείζεη γηα ηελ ζπγθάιπςε ηεο παξαλνκίαο ησλ
εξγνιάβσλ. Ο αληηδήκαξρνο θ. Ενύκπνο θαη ν Γήκαξρνο θ.
Υαξδαιηάο ζα έπξεπε ήδε λα έρνπλ δηαηάμεη ηνλ εξγνιάβν λα
εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή λα ηνπ επηβάιινπλ
πξόζηηκα θαη άιιεο θπξώζεηο γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ
θαη λα πάξνπλ πξόζζεηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία. Απηό επηβάιιεη ην θαζήθνλ ηνπο θαη ε ππεξάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ όζν θαη ε δηαθύιαμε ηνπ δεκόζηνπ
ρξήκαηνοΌκσο, κέρξη ζηηγκήο, ηίπνηα από απηά δελ έρεη γίλεη!...
Σπραίν; Οη εξγνιάβνη είλαη νη θίινη καο θαη ν βπξσληώηηθνο ιαόο
είλαη ν πεξηθξνλεκέλνο ερζξόο, πνπ πξέπεη λα ππνζηεί ηηο
θπξώζεηο;… . Εήηεκα επίζεο ππάξρεη θαη κε ην ξόιν ηεο δηεύζπλζεο
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ε κε εθηέιεζε έξγνπ ή κέξνο απηνύ από
εξγνιάβν, ην νπνίν θπζηθά πξνβιέπεηαη ζηελ ζύκβαζε θαη έρεη ήδε
θνζηνινγεζεί θαη ππνινγηζζεί ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ, δελ
ζπλεπάγεηαη, απηόκαηα, αηηία αλαζηνιήο ή αθύξσζεο ηεο πιεξσκήο
ηνπ εξγνιάβνπ….. Πξέπεη λα μέξνπκε, όηη ην όιν ζύζηεκα έρεη
θηηαρηεί θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε όζνη εξγνιάβνη έρνπλ

πνιηηηθήθάιπςε θαη ππάξρεη ζπκθσλία κνηξαζηά ηεο ιείαο, από
θνηλνύ κε πνιηηηθά θέληξα, εγεηηθά θιηκάθηα ηεο Σ.Α θαη
ππαιιήινπο, λα κελ είλαη εύθνινο ν δεκνθξαηηθόο έιεγρνο από ηνπο
πνιίηεο, νύηε αθόκα θαη από απηά ηα πνιηηηθά θαη ζεζκηθά όξγαλα,
όπσο ι.ρ ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ή ηα
ππεξθείκελα εηδηθά θξαηηθά όξγαλα, πνπ έρνπλ σο απνζηνιή ηνπο,
λα ειέγρνπ ηηο πξάμεηο θαη ηηο παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηεο
ιεγόκελεο απηνδηνίθεζεο.
Κεγάιν θεθάιαην, εξγνιάβνη , επηρεηξεκαηίεο, ε θπβέξλεζε ηνπ
ΠΑΟΘ, ηα θόκκαηα ηνπ δηθνκκαηηζκνύ, Πεξηθεξεηάξρεο,
Γήκαξρνη θαη ηα ΚΚΔ ηνπ ζπζηήκαηνο, απνηεινύλ κηα εληαία
ζπκκαρία , πνπ κε δηαθνξνπνηήζεηο θαη απνρξώζεηο, αλάινγα κε ηα
πξόζσπα θαη ηελ θνκκαηηθή ηνπο έληαμε θαη κε αλάινγνπο
δηαθνξεηηθνύο ξόινπο, εξγάδεηαη γηα ηελ ζηήξημε, ελίζρπζε,
ζπλέρηζε θαη ππεξάζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αληηιατθήο
πνιηηηθήο ηνπ.
Έηζη, όιν ην ζύζηεκα, γύξσ από ηα ηερληθά έξγα, πνπ έρεη ηελ
πνιηηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθνκκαηηζκνύ, ιεηηνπξγεί, ηηο πην πνιιέο
θνξέο, ζαλ κηα «Κεραλή ελζσκάησζεο ζηνπο κεραληζκνύο
δηαθζνξάο θαη ζπλαιιαγήο» ! Θαηά ηεθκήξην, ν ηνκέαο ησλ
ηερληθώλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη θαηά πξνέθηαζε ζηελ Σ.Α είλαη
βπζηζκέλνο ζηελ δηαπινθή θαη ηελ αδηαθάλεηα. Κεγάινη, κεζαίνη
θαη κηθξνί εξγνιάβνη δεκόζησλ έξγσλ, δηαζέηνπλ ηζρπξά εξείζκαηα
πίεζεο ζηα θπβεξλεηηθά θόκκαηα θαη είλαη βαζηθνί ρξεκαηνδόηεο
ηνπ δηθνκκαηηζκνύ θαη ησλ πνηθίισλ εθινγηθώλ θαη άιισλ αλαγθώλ
βνπιεπηώλ, λνκαξρώλ, δεκάξρσλ θαη άιισλ ζηειερώλ ηνπ πνιηηηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο.
Σα λνκνζεηεκέλα όξγαλα ειέγρνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, αιιά νη
κεραληζκνί δηάβξσζεο ζπλεηδήζεσλ θαη δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ
κέζα ζε απηό ην ζύζηεκα, πνπ ππέξηαηε αμία ηνπ είλαη ην ρξήκα,
απνδεηθλύνληαη ζπλήζσο πην θξαηαηνί από ηνπο λόκνπο ή ηνπο
δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο. Σν ζύζηεκα έρεη ζηεζεί θαη ιεηηνπξγεί έηζη
ώζηε λα εκπνδίδεη ηνλ ιατθό έιεγρν θαη λα δηακνξθώλεη όξνπο
αδηαθάλεηαο ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ εξγνιάβσλ, πνιηηηθήο εμνπζίαο
θαη δηαθόξσλ παξαγόλησλ ηεο Σ.Α.
Όπνηνο ξίμεη κηα πξνζεθηηθή καηηά ζηηο αζθαιηνζηξώζεηο ή ζηα
θξεάηηα ησλ δξόκσλ ηνπ Βύξσλα ζα δηαπηζηώζεη όηη όια είλαη
απνηέιεζκα θηελήο, θαθήο θαη πξόρεηξεο εξγαζίαο. Δίλαη
απνηέιεζκα θεξδνζθνπίαο κε επζύλε ηεο Σ.Α. Ζ εηθόλα ησλ δξόκσλ
είλαη ηξηηνθνζκηθή, κλεκεία απάηεο, αζπδνζίαο, παξαζηηηζκνύ θαη
ιεειαζίαο. Σα βνπιηαγκέλα θαη ζπαζκέλα θξεάηηα πνπ έρνπλ
κεηαβιεζεί ζε επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ιαθθνύβεο, είλαη ε

αδηάςεπζηεο απόδεημεο θαη ζπληζηνύλ κηα θξαπγαιέα επίδεημε ηνπ
θαζεζηώηνο ηεο ζήςεο θαη ηεο ζπλαιιαγήο αιιά θαη πξόθιεζεο
πξνο ην θνηλό αίζζεκα.
Σα πεξηζζόηεξα από ηα θξεάηηα, πνπ έρνπκε θαηαγξάςεη, αλήθνπλ
ζηα έξγα νδνπνηίαο πνπ έθαλε ν Γήκνο από Αύγνπζην κέρξη
Λνέκβξε 2010. Τπάξρνπλ θαη άιια θξεάηηα πνπ αλήθνπλ ζε
παιαηόηεξα έξγα νδνπνηίαο ηνπ Γήκνπ. Δίλαη θαη απηά, ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε: Θαθνηερλίεο θαη θηελά
πιηθά ηελ θαηαδνιίεπζε ησλ έξγσλ θαη ηελ θεξδνζθνπία. Έηζη
έρνπκε θξεάηηα βνπιηαγκέλα, ζπαζκέλα, επηθίλδπλα.

Γηα όια απηά ηα επηθίλδπλα θξεάηηα θαη ηα
άρξεζηα έξγα νδνπνηίαο, πνπ είλαη δηάζπαξηα ζε
νιόθιεξε ηελ Αηηηθή
ν ιαόο πιεξώλεη εθαηνκκύξηα επξώ από ην
πζηέξεκά ηνπ.
Ζ θαηάζηαζε απηή, πνπ είλαη απόιπηα νξαηή θαη δηάρπηε ζε όιν ηνλ
Βύξσλα, απνδεηθλύεη όηη έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ηζρπξό θαη
δηαξθέο θαζεζηώο, ην νπνίν κεζνδηθά ιεζηεύεη ην πζηέξεκα ηνπ
ειιεληθνύ ιανύ γηα λα πινπηίδνπλ νη δηάθνξεο ζπκκνξίεο
εξγνιάβσλ, πνιηηηθώλ θέληξσλ θαη παξαγόλησλ ηεο Σ.Α, πνπ
θαιύπηεηαη από ην ζάπην θαζεζηώο ηνπ δηθνκκαηηζκνύ.
Θαηάινγνο θξεαηίσλ
Έξεπλα από 9/12/2010 έσο 29 /12/2010

Αγ. Απνζηόισλ 3
Αγ. Απνζηόισλ θαη Δηζνδ. Παλαγίαο
Αγ. Γεκεηξίνπ 25= Φξεάηην - ιαθθνύβα 7 ξίρηεξ! Γελ ληξέπνληαη ηίπνηα!

Αδξακπηίνπ + Αγ. Απνζηόισλ
Αδξακπηίνπ 38

Αδξακπηίνπ + Υεηκάξξαο = 2 θξεάηηα*** ιαθθνύβεο
Αηγηαιείαο θαη ώζνπ
Αηγηαιείαο 25+39 = 2 θξεάηηα
Αιαηζαηώλ 42 + 29 = 2 θξεάηηα

Αιαηζαηώλ + Γειβόε = θξεάηην 8 ξίρηεξ!...
Αιηθαξλαζζνύ+Φιέκηγθ
Αιηθαξλαζζνύ 59+ 12 + 6 + Σέξκα = 4 θξεάηηα

Αιηθαξλαζνύ + Γξαληθνύ : θξεάηην– ιαθθνύβα 10
ξίρηεξ!** **
Αλ. Θξάθεο + Θνινθνηξώλε
Αξώλε θαη Αλδξνκέδαο ( παιηά νδόζηξσζε)
Αξώλε + Αλαιήςσο *** Φξεάηηα ιαθνύβεο
Αλαιήςεσο 14 *** Φξεάηηα ιαθνύβεο
Αξρ. Καθαξίνπ + γξαθεία ηερληθήο ππεξεζίαο Γήκνπ Βύξσλα!...
-.+ Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄

-.-

+ Π.Π.Γεξκαλνύ = 2 θξεάηηα*** θξεάηηα ιαθθνύβεο

-.-

+ 21-31

Αηηαιείαο 19 = θξεάηην- ιαθθνύβα = 7 ξίρηεξ!
Αραταο θαη Πεξηζεκιή
Βνζπόξνπ θαη Διπίδαο ***** = Ιαθθνύβεο 10 ξίρηεξ
Βνζπόξνπ + Καγλεζίαο
Βνζπόξνπ + Θ. Παιαηνιόγνπ
Βνζπόξνπ 109, 112, 98, 77

Βνζπόξνπ θαη Κεηακόξθσζεο = 2 θξεάηηα – ιαθθνύβεο 8 ξίρηεξ!
Βνζπόξνπ θαη Πξνπνληίδαο = 2 θξεάηηα
Βπδαληίνπ θαη Πξηγθεπνλήζσλ
Βπδαληίνπ 15+19

Γξαληθνύ 15***+19*** = 2 θξεάηηα – ιαθθνύβεο 6 ξίρηεξ.
Γειθώλ 5

Δκπεδνθιένπ (έμσ από ηνλ ΟΣΔ)***: Φξεάηην - Ιαθθνύβα
= 10 ξίρηεξ! Φξεάηην -Ιαθθνύβα 10 πόλησλ!
Δπηαιόθνπ 55+ 60+64 = 3 θξεάηηα
Εαβέιια θαη Αλαιήςεσο = 3 θξεάηηα
Θαιιηπόιεσο θαη Θ. Παιαηνιόγνπ = 2 θξεάηηα

ΘΑΗΑΡΊΑ 42 = Κεηέηξεςαλ ην Φξεάηην ζε ιαθθνύβα.
Θηζζάκνπ + Δξπζξαίαο *** Ιαθθνύβεο πνιιώλ ξίρηεξ
Θξπζηάιιε + Λενρσξίνπ*** : Ιαθθνύβεο ***
Θσζηαληηλνπόιεσο + Αγ. νθίαο*** *** Φξεάηηα – ιαθθνύβεο
Θσζηαληηλνπόιεσο + Βπδαληίνπ
Θσζηαληηλνπόιεσο + Θνκλελώλ
Θσζηαληηλνπόιεσο + Αγ. Αζσκάησλ

Ιπδίαο + ηέθ.αξάθε *** = Δμαρξείσζε - ηεξάζηηεο
ιαθθνύβεο*****
Ιπδίαο + Λενρσξίνπ****= θξεάηηα - ιαθθνύβεο βαζηέο
Ιπδίαο 8 *** = ιαθθνύβεο βαζηέο
Ιεσθ. Αγ. Ησάλλνπ Θαξέα 35 : νη απαηεώλεο ηεο αθάιηνπ.
Κεηακόξθσζεο + Πξηγθεπνλλήζσλ
Κεηακόξθσζεο + Δπηαπύξγνπ
Παλ. Σζαιδάξε 20 = 2 θξεάηηα
Παλ. Σζαιδάξε 37

Π.Π.Γεξκαλνύ : Ζ αηηκώξεηε βαξβαξόηεηα ησλ
εξγνιαβηθώλ ζπκκνξηώλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο.
ακςνύληνο + Κ ε δ ε ί α ο
ακςνύληνο + Θ α ξ α ν ι ή θαη Γεκεηξίνπ
Σηκνζένπ 70
Σκώινπ 28
Σκώινπ 24
Σκώινπ 18
Σκώινπ θαη Γξεγνξίνπ Δ΄
Σκώινπ + Π.Π.Γεξκαλνύ

Φηινθηήηε + Λενπηνιέκνπ: Αληί λα αλπςώζνπλ ην Φξεάηην
ε εξγνιαβηθή αγπξηεία ην ζθέπαζε γηα λα κε θαίλεηαη!...
Φιέκηγθ+Θαξανιή θαη Γεκεηξίνπ
Φιέκηγθ+Οιύκπνπ
Φιέκηγθ θαη Εσνδόρνπ Πεγήο
Φνξκίσλνο 266
Φνξκίσλνο θαη Οιύκπνπ = 2 θξεάηηα
Φνξκίσλνο θαη Δξκνύ
Φνξκίσλνο+ Σκώινπ
Φνξκίσλνο + Αιηθαξλαζζνύ
Φνξκίσλνο + Aηγηαιείαο

Ζ πξώηε θάζε θαηαγξαθήο ησλ Φξεαηίσλ έγηλε έπεηηα από ζπιινγηθή
έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία πεξαηώζεθε ζηηο 30/12/2010.-

Γηα ηελ Δπηηξνπή
Γ. νπιηώηεο

