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Δακτυλίδης (ΠΕΔΜΕΔΕ) για Τέµπη: Ευθύνες σε
Σπίρτζη, Καραµανλή και σε επιχειρηµατικά
παίγνια
"Ο σιδηρόδρομος θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και 10
χρόνια. Τα λεφτά υπήρχαν".

τις µεγάλες στρεβλώσεις που διέπουν το θεσµικό πλαίσιο των δηµοσίων έργων, αναφέρθηκε ο

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων

(ΠΕΔΜΕΔΕ), Μιχάλης Δακτυλίδης, ενώ µίλησε για την ανάγκη «αυτοκριτικής» του τεχνικού
κόσµου. Σε ενηµερωτική συνάντηση µε τους δηµοσιογράφους επέρριψε ευθύνες στους υπουργούς του

Υποδοµών και Μεταφορών των τελευταίων κυβερνήσεων για την κατάσταση του σιδηροδροµικού

δικτύου .

https://www.businessnews.gr/oikonomia
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"Ο σιδηρόδροµος θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια. Τα λεφτά υπήρχαν. Η Ευρώπη µας

έδωσε για το σιδηρόδροµο πάρα πολλά χρήµατα και τα χρήµατα δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Για

την κατάσταση του σιδηροδρόµου ευθύνεται ο κ. Σπίρτζης, ενώ η τελευταία ηγεσία του Υπουργείου
δεν έδωσε προσοχή στα λάθη που έγιναν την περασµένη τετραετία. Αυτό είναι πολιτικό λάθος",

ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δακτυλίδης σε ενηµερωτική συνάντηση µε τους δηµοσιογράφους.

Ο κ. Δακτυλίδης έκανε, µεταξύ άλλων, λόγο και για την ευθύνη των αναδόχων του έργου σηµατοδότησης

– τηλεδιοίκησης σε τµήµατα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προµαχώνα, της κοινοπραξίας της Τοµή

µε τη γαλλική Alstom για το ενδεχόµενο «κοινοπρακτικών παιχνιδιών», που δεν θα αποκαλυφθούν

«εκτός αν κάποιος τα θυµηθεί».

Όπως εννόησε ο κ. Δακτυλίδης, η κοινοπραξία δεν κηρύχθηκε τελικά έκπτωτη, προκειµένου να µην
χρονοτριβήσουν µε ενστάσεις οι διαδικασίες, προσθέτοντας πως «η Alstom είχε το µονοπώλιο, έκανε

αυτή τη δουλειά σε ολόκληρη την Ευρώπη». Στοιχεία που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας

αποκαλύπτουν πως το 2021 η Alstom ανέλαβε ως «δανειοπάροχος» να κατασκευάσει στην ουσία

ολόκληρο το έργο της σηµατοδότησης, ενώ η ίδια κοινοπραξία υπέγραψε την συµπληρωµατική σύµβαση

ύψους 13,3 εκατ. ευρώ το 2022.

Ο κ. Δακτυλίδης, περιέγραψε την (προβληµατική) εφαρµογή της ιδιωτικής επίβλεψης ως µία από τις

παθογένειες εκτέλεσης των δηµόσιων έργων. «Η πολιτεία δεν είχε το θάρρος να υιοθετήσει αυτό που η
Ευρώπη κάνει εδώ και 20 χρόνια, ιδιωτική επίβλεψη, πρακτική στην οποία εντάσσεται και ο Ανεξάρτητος

Μηχανικός».

Στην ουσία, ο κ. Δακτυλίδης αναφέρθηκε στην άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την εκπόνηση

µελετών από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης, η οποία νοµοθετήθηκε από τον παραιτηθέντα Κώστα

Καραµανλή το φθινόπωρο του 2021, ο οποίος υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση 299801/25-10-2021.
Απόφαση την οποία ο πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ χαρακτήρισε «παρωδία» που νοµοθετήθηκε έπειτα από

πίεση. Είπε µάλιστα χαρακτηριστικά ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ (τα µέλη της οποίας είναι επιχειρήσεις και στελέχη

από την Α1 έως και την 7η τάξη) είχε θίξει το θέµα πριν από 20 χρόνια, προκαλώντας τις αντιδράσεις

των δηµοσίων υπαλλήλων.

Τα παραπάνω βέβαια λέγονται στο πλαίσιο της συζήτησης για την επόµενη µέρα, µιας και η σύµβαση

41,3 εκατ. ευρώ για το σύστηµα σηµατοδότησης – τηλεδιοίκησης σε εντοπισµένα τµήµατα του άξονα
Αθήνα – Θεσσαλονίκη υπογράφηκε µεταξύ ΕΡΓΟΣΕ και της κοινοπραξίας Τοµή – Alstom το 2014, επτά

χρόνια πριν την υπουργική απόφαση Καραµανλή, ενώ σέρνεται επί εννέα χρόνια.

«Όταν ένα έργο δεν πάει καλά, το διακόπτεις, βγαίνει έκπτωτος ο ανάδοχος και συνεχίζεις. Πρέπει να

είναι τέτοιες οι διαδικασίες, ώστε οι διαδικασίες συνέχισης ενός έργου να είναι ανεξάρτητες από τις

οποιεσδήποτε αξιώσεις του έκπτωτου (αναδόχου), µε πολύ γρήγορες διαδικασίες», επισήµανε ο κ.

Δακτυλίδης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης – που πάσχει στην εφαρµογή της κατά τον ίδιο – στα
καθήκοντα του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης περιλαµβάνεται ο έλεγχος τήρησης από τον ανάδοχο της

σύµβασης και των συµβατικών υποχρεώσεων του, ο έλεγχος εφαρµογής των προδιαγραφών, ο έλεγχος

τήρηση του χρονοδιαγράµµατος εκπόνησης της µελέτης, η ενηµέρωση χωρίς καθυστέρηση του

προϊστάµενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράµµατος

εκτέλεσης της σύµβασης ή την πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η ειδοποίηση χωρίς
καθυστέρηση του προϊστάµενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται να κινηθεί διαδικασία

έκπτωσης του αναδόχου λόγω συνδροµής των αναγκαίων προϋποθέσεων.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου
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AllStar Basket

Στην ένατη θέση µε
Ντέιβις οι Λέικερς, 112-
103 τους Γκρίζλις (video)

08/03/2023 - 09:28

AllStar Basket

Οι Λέικερς απέσυραν τη
φανέλα του Πάου Γκασόλ,
δίπλα σε αυτές του Κόµπι
(video)

08/03/2023 - 09:07

FleetNews

Η Dacia λανσάρει την
έκδοση Extreme, στη
γκάµα της

08/03/2023 - 07:56

FleetNews

Η Ford ίδρυσε την
Latitude AI

08/03/2023 - 00:50

Advertising.gr

Στέφανος
Ξενάκης:
Συνελήφθη ο
best seller
συγγραφέας

07/03/2023 - 20:05

Advertising.gr

ANT1: Οι
Τετάρτες έχουν
το… plus τους

07/03/2023 - 18:35

CSRΝews.gr

Hard Rock
Heals: Αρωγός
στην
πρωτοβουλία
«Rock Women’s
Health»
07/03/2023 - 17:29

CSRΝews.gr

ΓΙΩΤΗΣ:
Διαγωνισµός
«Zαχαροπλάθουµε
Μαζί µε τη
ΓΙΩΤΗΣ &
Κερδίζουµε»
07/03/2023 - 17:10

Estetica Magazine

BEAUTY TIMES
BY GALINI
KIRBOBA

07/03/2023 - 14:03

Estetica Magazine

COFFEE BERRY-
EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

07/03/2023 - 13:58

«Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα, όσο περνάει ο καιρός υποβαθµίζονται. Ακόµα και στην εφαρµογή της

κοινοτικής νοµοθεσίας για ιδιωτική επίβλεψη έγινε τέτοια διαστρέβλωση, που στο τέλος όλη η ευθύνη

βαραίνει τους δηµόσιους υπαλλήλους», εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
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Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων ζητούν να μην αντικατασταθεί η ανακρίτρια από εφέτη
ανακριτή
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