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Αριθ. Πρωτ. 23637Α/ΓΒ/κσ  Αθήνα, 01 Αυγούστου 2011  
    

 Π Ρ Ο Σ  

 ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.  

 Yπόψη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου  

  

 ΑΝΑΚ.: Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων  

  Κ. Ιωάννη Ραγκούση  
   

 

ΘΕΜΑ: «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών – ΗΜ εργασιών και προµήθεια-
εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του νέου 
γενικού νοσοκοµείου Λευκάδας»  

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ’αριθµ. 23637/22-7-2011/επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.  

(β) Η υπ’αριθµ. 123323/28-7-2011/επιστολή της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς τον ΣΑΤΕ    

 

 

Κύριε ∆ιευθύνοντα,  

 

Σε απάντηση της (β) σχετικής επιστολής σας οφείλουµε να επισηµάνουµε τα εξής:  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Η επιστολή σας προξένησε αρνητικά σχόλια στο σύνολο σχεδόν των µελών του ∆.Σ. αλλά 
πιστεύουµε και στη πλειοψηφία των υγιώς σκεπτόµενων εργοληπτών. 

Οι αιτιάσεις σας βασίζονται σε ανύπαρκτα νοµικά ερείσµατα και προσπαθούν να 
υποστηρίξουν ένα αδιαφανές καθεστώς που, κακώς, συνεχίζει να προσπαθεί να διατηρήσει η 
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.  

 

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

α) Στον πίνακα ανάλυσης  του οικονοµικού ανταλλάγµατος υπάρχουν σαφώς καθορισµένα 
τα ποσοστά που αφορούν σε οικοδοµικές και σε Η/Μ εργασίες. Συνεπώς πολύ εύκολα 
µετατρέπονται σε ποσά. 

Γιατί δεν το πράττει αυτό η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. αλλά επινοεί δικό της δίκαιο ; 

β) Η πρωτοφανής άποψη ότι κάθε κοινοπράκτης πρέπει να διαθέτει πτυχίο της καλούµενης 
τάξης, σε ποιό νοµοθέτηµα αναφέρεται ; 
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γ) Μόνο τα νοσοκοµεία έχουν «συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες» και όχι οι πιο πολλές 
κατηγορίες έργων, κε ∆ιευθύνοντα ;  

Γιατί δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες αυτές από την ορθή και σύννοµη 
εκπόνηση οριστικής µελέτης που να παίρνει υπόψη της τα διεθνή στάνταρντ για τον ιατρικό 
εξοπλισµό, αλλά και τον ξενοδοχειακό ; 

δ) Το νοσοκοµείο δεν είναι πυρηνικό εργοστάσιο. Ποιές πια είναι οι ιδιαιτερότητες που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και δεν γίνεται να αντιµετωπιστούν από έναν ικανό µελετητή ; 

ε) Ποιά είναι η µέχρι σήµερα εµπειρία της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. από την εφαρµογή του παραπάνω 
συστήµατος σύµπραξης κατασκευαστή και προµηθευτή ιατρικού εξοπλισµού ;  

Αποφεύχθηκαν οι συµπληρωµατικές συµβάσεις, έγιναν τα έργα πιο γρήγορα ή µήπως οι πιο 
πολλές συµβάσεις έχουν κολλήσει, είτε λόγω ελλιπούς χρηµατοδότησης, είτε λόγω 
πτώχευσης του (εξειδικευµένου κατά άλλα) αναδόχου ; 

στ) Σε κάθε περίπτωση, αφού η προµελέτη υπάρχει, θα µπορείτε να καλείτε σε ανοικτή 
διαβούλευση τις προµηθεύτριες εταιρείες εξοπλισµού να εκφράσουν τις απόψεις τους πριν 
οριστικοποιηθεί η µελέτη κατασκευής του κάθε νοσοκοµείου, ώστε να δηµοπρατείτε το έργο 
µε συνυπολογισµό όλων των πιθανών προβληµάτων από τους προµηθευτές εξοπλισµού. 

 

3. ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Σας καλούµε να σεβαστείτε τους νόµους του Ελληνικού Κράτους, να απαλείψετε αυτές τις 
αδιαφανείς διατάξεις και να δηµοπρατήσετε την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε το νόµο 
1418/1984, όπως αναφέρουµε στη (α) σχετική επιστολή µας. 

                                                                  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

 


