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Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Μαλεσίνας, Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015
Θέμα: Επισκευή Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης PVC Φ315
Φ 116 / 29
Κύριοι,
Ο Σύλλογός μας δεν θα συμπράξει σε ενέργειες που προσκρούουν στην κοινή λογική, στα
ισχύοντα στις συμβάσεις και στο νόμο.
Ο ΟΣΜΑΕΣ ανέθεσε, κατόπιν διαγωνισμού, τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης του
οικισμού ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας, στον εργολάβο «Κ/Ξ Α & Δ Κατασκευές Ο.Ε. – Γαλάτης
Κων/νος», χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη προσόντα. Επίσης ο
ΟΣΜΑΕΣ ανέθεσε στον ίδιο εργολάβο, χωρίς διαγωνισμό και τμηματικά, την αντικατάσταση
τμημάτων σωλήνων του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας.
Ο εργολάβος για τις ανωτέρω εργασίες εισέπραξε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, χωρίς έλεγχο
και εφαρμογή κυρώσεων από τον ΟΣΜΑΕΣ για πράξεις και παραλήψεις του.
Είναι παράδοξο και καταχρηστικό ότι, ενώ ο εργολάβος θα πιστωθεί για την επισκευή του
κεντρικού αγωγού ύδρευσης PVC Φ315 και θα εισπράξει τις αξιώσεις του από τον ΟΣΜΑΕΣ,
να αξιώνει καταβολή χρημάτων για προμήθεια υλικών από αναρμόδιους τρίτους, χωρίς να
παρέχει ο ΟΣΜΑΕΣ έγγραφη συναίνεση για ελεύθερη πρόσβαση των τρίτων στο δίκτυο
ύδρευσης και χωρίς επίσης να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του εργολάβου, από τους
τρίτους. Εάν δε υπάρξουν νέες μεταγενέστερες βλάβες, θα κληθούν και πάλι να
συνεισφέρουν οι τρίτοι; Η απαίτηση αυτή είναι και παράνομη και εκβιαστική, επ’ απειλή
οριστικής διακοπής υδροδότησης του οικισμού. Ο εργολάβος, ενώ έχει εισπράξει
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αδυνατεί να καλύψει εξ’ ιδίων τα πολύ μικρότερης αξίας υλικά,
από το απαιτούμενο για την επισκευή του αγωγού ποσό; Αλλά, αυτές ήταν οι επιλογές του
προηγούμενου ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ και ουδείς εκ των νυν κοπτομένων συγκινήθηκε.
Ο ΟΣΜΑΕΣ, προ της παραιτήσεως του ΔΣ του στις 15/1/2015, όφειλε να διαπραγματευθεί
την ανάθεση ή εκχώρηση του όλου έργου σε τρίτο φορέα, στα πλαίσια του Ν.4280/2014 και
να ελέγξει τον εργολάβο επιβάλλοντάς του τις εκ της συμβάσεως κυρώσεις κατ’ αυτού.
Ουδέν έπραξε.
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