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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Προµήθεια, Εγκατάσταση και διασύνδεση συστήµατος Συµπαραγωγής
Ηλεκτρισµού – Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), µε προσροφητικό ψύκτη,
στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Αρ. ∆ιακ. 022/2013) (26.9.2013)
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε ο ΣΑΤΕ εκπροσωπεί περισσότερες από 950 εργοληπτικές επιχειρήσεις και
µάλιστα την συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτικών εταιρειών 3ης – 7ης τάξης του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), δηλαδή, τις, κατά τεκµήριο, τεχνικά και
οικονοµικά ισχυρότερες τεχνικές εταιρείες της Χώρας.
Σχετικά µε την εν θέµατι διακήρυξη προϋπολογισµού 3,0135 εκ. € γίναµε αποδέκτες σειράς
διαµαρτυριών Μελών µας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι, κατά παράβαση της σχετικής
νοµοθεσίας, το άνω έργο δηµοπρατείται ως προµήθεια και όχι ως έργο και κατά συνέπεια δεν
απαιτείται οι διαγωνιζόµενοι να είναι κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων ΜΕΕΠ.
Εξετάζοντας την εν θέµατι διακήρυξη, προκύπτει ότι αυτό αφορά προµήθεια και
εγκατάσταση δύο µονάδων συµπαραγωγής αποτελούµενες από κινητήρα, γεννήτρια,
εναλλάκτες, αντλίες, ασφαλιστικά, όργανα, κλπ, ενός ψέκτη απορρόφησης και ενός
συστήµατος BMS, το οποίο θα ελέγχει και τα παραπάνω και θα συνεργάζεται µε τον υπάρχον
κεντρικό BMS του Νοσοκοµείου. Εκτός αυτών περιλαµβάνεται η µελέτη και κατασκευή όλων
των υδραυλικών δικτύων σύνδεσης των παραπάνω µεταξύ τους, αλλά και µε τα δίκτυα του
Νοσοκοµείου, οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις αυτών για την παροχή των µονάδων αλλά και οι
επεµβάσεις στον Υποσταθµό τροφοδοσίας. Επιπλέον στο αντικείµενο περιλαµβάνονται, οι
ενέργειες προς τη ∆ΕΠΑ, η µελέτη και κατασκευή βάσης έδρασης για τις µονάδες και η
µελέτη και υλοποίηση του τρόπου µεταφοράς και τοποθέτησής τους, ενώ επίσης
προβλέπονται µεταλλικές κατασκευές στέγασης αλλά και περίφραξη διότι το σύνολο του
εξοπλισµού θα εγκατασταθούν σε υπαίθριο χώρο.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία είναι προφανές ότι πρόκειται για αµιγώς
ηλεκτροµηχανολογικό έργο και µάλιστα εξειδικευµένο και ιδιαιτέρων απαιτήσεων τεχνικής
επάρκειας, αφού θα εκτελεστεί σε εν λειτουργία Νοσοκοµείο.
Θεωρούµε ότι η επιλογή δηµοπράτησης του έργου ως προµήθεια και όχι ως έργο θέτει σε
κίνδυνο την άρτια, τεχνικά, οικονοµικά και χρονικά, εκτέλεση του έργου και αυξάνει το
ενδεχόµενο δυσλειτουργιών στο ήδη λειτουργών τµήµα του Νοσοκοµείου, αφού µεγαλώνει
η πιθανότητα να αναδειχθεί ανάδοχος του έργου µε σαφώς χαµηλότερο βαθµό τεχνικής και
οικονοµικής αξιοπιστίας έναντι των εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ, εργοληπτικών εταιρειών.
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Προς απόδειξη του ισχυρισµού µας, παραθέτουµε, ενδεικτικά, δηµοπράτηση αντίστοιχου
έργου, από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεµικής Αεροπορίας
(ΥΠ.Ε.Π.Α.) µε τίτλο «Εγκατάσταση Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού – Θερµότητας /
Ψύξης στο 251 ΓΝΑ» (∆-931Ε), µε την ∆ιακήρυξη του οποίου ορθώς καλούνται να
συµµετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Κατά συνέπεια σας καλούµε όπως επαναδηµοπρατήσετε το εν θέµατι έργο ως έργο και όχι
ως προµήθεια.

Με τιµή,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

2

