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Συνάντηση εργασίας με Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Φθιώτιδας και ΤΕΕ [1]

Λαμία 11/05/2022

Συνάντηση εργασίας είχε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου,
Νίκος Σουλιώτης με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φθιώτιδας, κ.
Φώτη Τσούτσικα και τον Πρόεδρο του Τμήματος Αν. Στερεάς, του ΤΕΕ, κ. Θανάση Λυκόπουλο.
Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των δυσκολιών που παρουσιάζονται στην εκτέλεση των έργων
των Δήμων, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των υλικών κατασκευής και η προώθηση κοινά
αποδεκτών λύσεων.
Ο κ. Σουλιώτης ανέφερε:
«Η μεγάλη αύξηση στις τιμές των υλικών κατασκευής έχει φέρει τόσο εμάς τους Δήμους, όσο και
τις εργολήπτριες εταιρείες, αντιμέτωπους με τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή και διακοπής εργασιών.
Από την πρώτη στιγμή εκπροσωπώντας την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και μέσω της συμμετοχής
μου στην ΚΕΔΕ, ζητήσαμε συγκεκριμένες λύσεις από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και σύντομα
αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις.
Ζητήσαμε, για τα μεν έργα που βρίσκονται σε φάση κατασκευής, την αύξηση των τιμών του
τιμολογίου του δημοσίου σε συγκεκριμένα άρθρα, όπου παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις στα υλικά.
Για τα δε έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης ή/και συμβασιοποίησης, την εξασφάλιση
πρόσθετης χρηματοδότησης, βάσει των πραγματικών δεδομένων.
Τόσο το ΤΕΕ όσο και οι εργολήπτες, όπως με διαβεβαίωσαν και σήμερα, συμφωνούν με τις
πρωτοβουλίες μας και τις κρίνουν απολύτως αναγκαίες.
Στόχος όλων μας είναι τα έργα να γίνουν, έστω και με κάποιες καθυστερήσεις. Τα έργα που
υλοποιούμε έχουν στόχο την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών μας, οπότε μέσα από τη
συνεργασία και την αλληλοκατανόηση, πρέπει να φροντίσουμε τα έργα αυτά να αποδοθούν στους
πολίτες, το συντομότερο δυνατό και χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους».

Περιφερειακή ενότητα:

Περιφ. Ενότητα Βοιωτίας [2]
Περιφ. Ενότητα Ευβοίας [3]
Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας © 2016, τηλ. 22310-27368, e-mail info@pedstereas.gr.
Σχεδιασμός & δημιουργία ΓΝΩΣΙΣ Computers. Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Σελίδα 1 από 2

Συνάντηση εργασίας με Σύνδεσμο Ερ
Δημοσίευση από ΠΕΔ Στερεάς
Ελλάδας (https://pedstereas.gr)
Περιφ. Ενότητα Ευρυτανίας [4]
Περιφ. Ενότητα Φθιώτιδας [5]
Περιφ. Ενότητα Φωκίδος [6]

Πηγή URL: https://pedstereas.gr/article/synantisi-ergasias-me-syndesmo-ergolipton-dimosion-ergo
n-fthiotidas-kai-tee
Σύνδεσμοι
[1] https://pedstereas.gr/article/synantisi-ergasias-me-syndesmo-ergolipton-dimosion-ergon-fthiotida
s-kai-tee
[2] https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-voiotias
[3] https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-eyvoias
[4] https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-eyrytanias
[5] https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-fthiotidas
[6] https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-fokidos

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας © 2016, τηλ. 22310-27368, e-mail info@pedstereas.gr.
Σχεδιασμός & δημιουργία ΓΝΩΣΙΣ Computers. Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Σελίδα 2 από 2

