
 

  

 
  
  
  

  

                                                                                            
 
                                                                                         Προς: 

 Πρόεδρο ΣΑΤΕ 
          Μέλη ΣΑΤΕ 
 
 

Με έκπληξη µας διαπιστώσαµε ότι δηµοσιεύθηκε διακήρυξη της ∆.Ε.Π.Α.Ν.Ο.Μ. Α.Ε. 
για το έργο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ»» στο οποίο περιέχεται ο 
όρος στα δικαιολογητικά χρηµατοοικονοµικής επάρκειας να υποβληθεί βεβαίωση τράπεζας η 
οποία : 

« …η βεβαίωση θα αναγράφει τη δυνατότητα χορήγησης χρηµατοδότησης ποσού 
τουλάχιστον 800.000,00 € και όχι την πρόθεση της τράπεζας ή Πιστοληπτικού Ιδρύµατος να 
εξετάσει µελλοντικά αίτηµα χρηµατοδότηση σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί 
ανάδοχος.» 

 
Η παραπάνω απαίτηση  της διοίκησης της ∆.Ε.Π.ΑΝ.Ο.Μ. Α.Ε. είναι προκλητική και 

παρακαλούµε πολύ να επιληφθείτε άµεσα.  
 
Η εταιρεία µας απευθύνθηκε στις τράπεζες µε τις οποίες έχει συνεργασία και µετά τα 

αρχικά χαµόγελα µας ανακοινώθηκε πως έκδοση βεβαίωσης µε το παραπάνω περιεχόµενο 
προϋποθέτει δέσµευση από τώρα ποσού 800.000,00 €!  

 
Τους τελευταίους έξι (6) µήνες ο εργοληπτικός κόσµος δέχεται διαδοχικά χτυπήµατα εν 

µέσω οικονοµικού Αρµαγεδώνα… 
 
 Η αρχή έγινε µε το νόµο Βορίδη και συνεχίζεται µε το παράβολο 1%, τις µειώσεις 

τιµών στα τιµολόγια και ποιος ξέρει τι ακολουθεί. 
 
Έρχεται λοιπόν η παραπάνω απαίτηση να διαλύσει τα ήδη κακοποιηµένα νεύρα µας! 
 
∆εχόµαστε όλα τα νέα µέτρα χωρίς αντίδραση αφού φαίνεται ότι ο εργοληπτικός 

κόσµος στο σύνολό του  είναι ανήµπορος ή και ανίκανος να αντιδράσει. 
 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,  
 
Ας βάλουµε µικρούς και επιτεύξιµους στόχους! 
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Προτείνω να καλέσετε την ανεξάρτητη διοικητική αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισµού» να 

της παραδώσετε την παραπάνω διακήρυξη και να απαιτήσετε να πράξει τα δέοντα!  
 
Στο µεταξύ θα παρακαλούσα να προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να 

µπλοκαριστεί ο διαγωνισµός και να αλλάξει η διακήρυξη. 
 
Αν οι εργοληπτικές οργανώσεις δεν έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα, αφού φαίνεται ότι 

σε όλα τα υπόλοιπα είναι απλοί θεατές, δεν εκπληρώνουν τη σηµαντικότερη αποστολή τους 
που είναι η προστασία των µελών τους µέσα στα υφιστάµενα νόµιµα πλαίσια, και ως εκ 
τούτου δεν έχουν λόγο ύπαρξης. 

 
Παρακαλώ η παρούσα να αναρτηθεί στο site του συνδέσµου µας. 
 
 
                                                                                  ∆ηµήτριος  Κρούσκος 
           Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc 
 


