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ΘΕΜΑ: «Εργολαβίες συντήρησης σιδηροδροµικού δικτύου»
Κύριοι,
Από έγκυρες πληροφορίες πληροφορηθήκαµε ότι µελετάται απο τον Οργανισµό σας οι
εργολαβίες συντήρησης, αποκατάστασης και συµπλήρωσης του σιδηροδροµικου δικτύου που
δηµοπρατούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανά την Ελλάδα να ενοποιηθούν σε µία ενιαία
και µεγάλη εργολαβία που θα καλύπτει το σύνολο του σιδηροδροµικού δικτυου σε όλο την
Ελλάδα.
Εάν αυτό αληθεύει σας δηλώνουµε την πλήρη αντίθεσή µας και για τεχνικούς λόγους αλλά
και για λόγους που άπτονται των όρων ανταγωνισµού.
Οι τεχνικοί λόγοι εδράζουν στο γεγονός ότι είναι εντελώς ασύµφορη η µεταφορά εξοπλισµού
εταιρειών που εδρεύουν π.χ. στην Βόρεια Ελλάδα ώστε να συντηρηθεί το δίκτυο της
Πελλοπονήσου και αντίστροφα. Στο σηµειο αυτό επισηµαίνουµε ότι αρκετές απο τις εταιρείες
µέλη µας έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορά σχετικού εξοπλισµού επενδύοντας σηµαντικά
ποσά, βάσει των αναγκαίων έργων συντήρησης, αποκατάστασης και συµπλήρωσης του
δικτυου που ο Οργανισµός σας έχει σχεδιάσει και εξαγγείλει, και δεν θα µπορέσουν να
συµµετάσχουν στην µεγάλη εργολαβία.
Οι λόγοι που άπτονται των όρων ανταγωνισµού είναι προφανείς αφού µε ενδεχόµενη
ενοποίηση των υπόψη εργολαβιών µειώνεται σηµαντικότατα το πλήθος των εργοληπτικών
εταιρειών που µπορούν να λάβουν µέρος στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, λόγω
προϋπολογισµού και η πιθανή υλοποίηση µέσω υπεργολαβιών δεν λύνει το πρόβληµα.
Με δεδοµένο ότι ο ΣΑΤΕ είναι η αντιπροσωπευτικότερη Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση
τεχνικών εταιρειών εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ εκπροσωπώντας πανελλαδικά περισσότερες
από 900 εργοληπτικές εταιρείες, που αποτελούν το µεγαλύτερο και δυναµικότερο τµήµα του
κλάδου των εργοληπτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ∆ηµοσίων
Έργων της χώρας, παρακαλούµε για την σχετική ενηµέρωσή µας επί του θέµατος.
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