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Αξιότιμοι/εσ κφριοι και κυρίεσ , αρμόδια μζλθ φορζων και ςωματείων
Με ζντονο προβλθματιςμό παρακολουκοφμε εδϊ και μεγάλο διάςτθμα τθν ζλλειψθ
ςτοιχειϊδουσ υπευκυνότθτασ τθσ διοικοφςασ Δθμοτικισ Αρχισ ςτο Διμο Χερςονιςου που
αφορά τθν «ανάκεςθ άτυπων, μθ ςυμβαςιοποιθμζνων ζργων» που εκτελοφνται κατά
παράβαςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου, χωρίσ τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ νομιμότθτασ.
Η ανακζτουςα δθμοτικι αρχι, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, του Διμου Χερςονιςου χωρίσ
να ακολουκεί τθν «νόμιμθ οδό» προβαίνει με ακζμιτο τρόπο ςε προφορικζσ ανακζςεισ
ζργων (εκατοντάδων χιλιάδων ευρϊ), ςε φωτογραφικζσ επιλογζσ εργολάβων τθσ αρεςκείασ
τθσ, καταςτρατθγϊντασ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, κριτιρια επιλογισ ςυμμετεχόντων για
τθν εκτζλεςθ αυτϊν.
Για τισ προαναφερκείσ «εν κρυπτϊ» και κατά παρζκκλιςθ τθσ νομοκεςίασ, ανακζςεισ
παρακζτουμε ενδεικτικά τισ παρακάτω, κάποιεσ από τισ οποίεσ είναι τθν δεδομζνθ ςτιγμι
ςε εξζλιξθ: α) Προμικεια φωτιςτικϊν για το εορταςτικό διάκοςμο Χριςτουγζννων
β) Αςφαλτοςτρϊςεισ ςτο Κουτουλουφάρι γ) Σοιχία αντιςτιριξθσ ςτθν περιοχι των Μαλίων
δ) Επζκταςθ αρδευτικοφ δικτφων και άλλα που δεν ζχουν καμία ςχζςθ επείγουςασ και
επιβεβλθμζνθσ αποκατάςταςθσ λόγω των πρόςφατων πλθμμυρικϊν φαινομζνων που
δυςτυχϊσ, ςυχνά επικαλοφνται ωσ πρόφαςθ και δικαιολογία τθσ άμεςθ παρζμβαςθσ τουσ.
Μία πρακτικι θ οποία, όχι μόνο εγκυμονεί κινδφνουσ για τθν ποιότθτα εκτζλεςθσ του ζργου
προσ όφελοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου αλλά υπερβαίνει και κάκε εργατικό δίκαιο αφοφ με
πιζςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ ηθτείται επίμονα και με τρόπο απαιτθτικό θ «εκ των υςτζρων»
υπογραφι νομιμοποίθςθσ αυτϊν, από τουσ υπαλλιλουσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ χωρίσ
μελζτθ και επίβλεψθ, δθμιουργϊντασ κλίμα ζντονθσ αντιπαράκεςθσ και δυςφορίασ
μεταξφ αιρετϊν και των υπαλλιλων, για τθν εμπλοκι και αναγκαςτικι ςυνζργεια τουσ, ςτθν
κατά παρζκκλιςθ τθσ νομοκεςίασ περί των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Εν ςυνεχεία, με κατϋ επείγουςεσ προςλιψεισ λόγω πανδθμίασ, τισ οποίεσ ανανεϊνουν
κατά επανάλθψθ ίδιων προςϊπων αλλά και μζςω του εργολάβου κακαριότθτασ,
προςλαμβάνουν χωρίσ αξιοκρατικά κριτιρια και τοποκετοφν άτομα τθσ αρεςκείασ τουσ
και του παραταξιακοφ τουσ κφκλου, ςε κζςεισ ευκφνθσ εξαναγκάηοντασ το μόνιμο
προςωπικό να υπογράφει αντί αυτϊν, αφοφ οι προςλθφκζντεσ δεν ζχουν δικαίωμα
υπογραφισ.

Λόγω αυτισ τθσ απαράδεκτθσ μεταχείριςθσ και ςυμπεριφοράσ, τουσ τελευταίουσ μινεσ,
ζχει παρατθρθκεί ζντονθ κινθτικότθτα αξιολογότατου εργοδυναμικοφ προςωπικοφ ςε
άλλουσ οργανιςμοφσ του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, οι οποίοι δεν κζλθςαν με τθν ςειρά
τουσ να υποκφψουν ςε τζτοιου είδουσ εργαςιακζσ λογικζσ με αποτζλεςμα να ζχει
αποδεκατιςτεί θ υπθρεςία του Διμου Χερςονιςου. Με αποκορφφωμα, τθν τελευταία
αξιολόγθςθ των εργαηόμενων, όπου ξεκάκαρα φάνθκαν οι προκζςεισ του εντεταλμζνου
υπθρεςιακοφ διευκυντι προςωπικοφ.
Διαπιςτϊνοντασ όλα τα παραπάνω με ευκολία για εςάσ, για ανακζςεισ που εκτελοφνται
χωρίσ ςχεδιαςμό, αςφάλεια και νομιμότθτα παρακαλοφμε για τθν άμεςθ παρζμβαςθ των
αρμοδίων υπθρεςιϊν ςασ, με ςκοπό να ςταματιςει θ ψυχολογικι πίεςθ που μασ φορτίηει
κακθμερινά και μασ παρεμποδίηει από τα εργαςιακά μασ κακικοντα αλλά κυρίωσ για τθν
ορκότθτα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ του Διμου Χερςονιςου. Ασ δοκεί ζνα τζλοσ ςτθν ζνοχθ
ςιωπι και ανοχι όλων.
Αναμζνουμε τισ ενζργειεσ ςασ, κοινοποιϊντασ τθν παροφςα επιςτολι για τθν νομιμότθτα
των πράξεων τθσ διοικοφςασ αυτοδιοικθτικισ αρχισ.
Με εκτίμθςθ
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Τ. Ζθτάμε ειλικρινά ςυγγνϊμθ για τθν ανωνυμία μασ για ευνόθτουσ κακαρά λόγουσ που
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