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Ζητούν παρέμβαση ΠΤΔ για αλλαγή διαγωνισμών δημοσίων έργων

  13 Σεπτεμβρίου 2021, 16:14  

Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ζητούν ακαδημαϊκοί του χώρου και ΕΤΕΚ όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των

διαγωνισμών των δημόσιων έργων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κόντρες στα θεμέλια του νέου Κτηματολογίου

Συγκεκριμένα σε επιστολή τους αναφέρουν πως «Τα τελευταία χρόνια η αρχιτεκτονική επιστήμη και δημιουργία παραβλέπεται και

απαξιώνεται στις διαδικασίες υλοποίησης δημόσιων έργων. Η προκήρυξη σημαντικών δημόσιων έργων με τη μέθοδο της Μελέτης-

Κατασκευής (Design & Build), όπου το έργο ανατίθεται στον χαμηλότερο προσφοροδότη χωρίς καμία αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής

πρότασης, φανερώνει την αδυναμία του συστήματος να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής για την κοινωνία, το περιβάλλον, τον

πολιτισμό και την οικονομία».

Τα δημόσια έργα οφείλουν να λειτουργούν ως πρότυπο για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, να αποτελούν την κληρονομιά του

αύριο και να προωθούν την αρχιτεκτονική ποιότητα με υποδειγματικές πολιτικές σημειώνουν στην επιστολή τους.  Επίσης

αναφέρουν πως, αντί τούτου αυτή τη στιγμή εξόχως σημαντικά δημόσια έργα που θα έπρεπε να αποτελούν σημείο τομής για

εξειδικευμένη έρευνα και καινοτόμες λύσεις, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, υλοποιούνται διεκπεραιωτικά με μοναδικό κριτήριο

τη χαμηλότερη τιμή κατασκευής, αγνοώντας την αρχιτεκτονική ποιότητα, η οποία δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και τη

λειτουργικότητα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τον αντίκτυπο στο δομημένο περιβάλλον και το κόστος ζωής του κτηρίου.
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Σημειώνουν δε πως, η τακτική αυτή, η οποία προωθείται από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και επικυρώνεται με πολιτικές

αποφάσεις, αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα και έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Τέλος αναφέρουν πως, «ενόψει των πιο πάνω και πιστεύοντας ακράδαντα πως η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί

δημόσιο αγαθό, οι Πρόεδροι των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Κύπρου, το ΕΤΕΚ και ο ΣΑΚ σας ζητάμε επείγουσα συνάντηση:

(α) για να σας μεταφέρουμε τις έντονες ανησυχίες μας για το ευρύτερο πλαίσιο προκήρυξης των δημοσίων έργων και τις εισηγήσεις

μας για την αναθεώρησή του, και

(β) για να σας ζητήσουμε να παρέμβετε για την ακύρωση των δύο τελευταίων αντίστοιχων διαγωνισμών (Κέντρο Ψυχικής Υγείας,

Γραφεία Κτηματολογίου) και την επαναπροκήρυξή τους με τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύντομης διάρκειας».

Την επιστολή προσυπογράφουν οι:   

Νάτια Χαραλάμπους Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρκέλλα Μενοίκου Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σόλων Ξενόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Πανεπιστημίου Νεάπολις

Παναγιώτης Τουλιάτος Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Φρέντερικ

Κωνσταντίνος Κωνσταντή Πρόεδρος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Χρίστος Χριστοδούλου Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
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