
 

  

 
  

  

  

  

                                                                                            

 

                                                                                         Προς: 
 Πρόεδρο ΣΑΤΕ 

          Μέλη ΣΑΤΕ 
 

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ  
 
ΕΡΓΟ: «ΑΣΠ ΚΩ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ     
            ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
            ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ» 
 

 
Ο παραπάνω διαγωνισμός γίνεται με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου με την 
απαίτηση να συνυποβληθεί και προμελέτη κατασκευής μεταλλικού κτιρίου. 

  
Απαιτούνται : 

 ΜΕΕΠ 3ης οικοδομικά. 
 ISO 9001 
 QHSAS 18001 

 Πιστοποιητικό ελέγχου συγκολλήσεων κατά ISO 3834-2!!! 
 
Ημερομηνία υποβολής προσφοράς 23/05/2016. 
 
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην Κω, είναι 4ης τάξης αλλά δυστυχώς δεν μπορεί 
να κατασκευάσει έργο προϋπολογισμού 600.000,00 € για την ΔΕΗ. 
 
Όπως άλλωστε δεν μπορούσε να κατασκευάσει και hot spot 2 μήνες πριν! 
 
Αγαπητοί συνάδερφοι θα χρειαστώ την συνδρομή σας για την δημοσιοποίηση και ει 
δυνατόν μπλοκάρισμα της πρωτοφανούς απαίτησης της ΔΕΗ εκτός του ΜΕΕΠ να 
υπάρχει και ISO συγκολλήσεων… 
 
Στις 20/04/2016 επικοινώνησα με το κ. Δρακόπουλο Δ/ντη Παραγωγής Νησιών, και 
διαμαρτυρήθηκα έντονα γιατί το συγκεκριμένο ISO δεν μπορεί να ληφθεί από εταιρεία 
που κατασκευάζει μεταλλικά κτίρια και δεν έχει ΜΕΕΠ, αλλά πρέπει απαραίτητα να είναι 
κάτοχος ΜΕΕΠ… 
 
Αν αυτό δεν λέγεται στρέβλωση του ανταγωνισμού τότε τι λέγεται? 
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Πριν 2 μήνες σε ερώτηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που απηύθυνα στο 
προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών για το πως καταρτίστηκε η λίστα για τους 
διαγωνισμούς των hot spots πήρα την απάντηση ότι:  
«…επιλέξαμε εταιρείες με τεχνική και οικονομική επάρκεια…». 
 
Έτσι ακριβώς και σήμερα πήρα παρόμοια απάντηση από τη συνάδελφο κ. Αβεντισιάν 
από τη Δ/νση Παραγωγής Νησιών από τη ΔΕΗ στην προσπάθειά μου να έχω όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα απάντηση στο σχετικό αίτημα που είχα υποβάλλει από 
20/04/2016 χωρίς ακόμα απάντηση όταν απομένουν 2 εβδομάδες για το διαγωνισμό 
και πρέπει να συνταχθεί μελέτη… 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι με λύπη μου διαπιστώνω ότι είμαι ανεπαρκής για να συμμετάσχω 
σε διαγωνισμό 600.000,00 €. 
 
Θα ήθελα τη συμβουλή και συνδρομή για να μπλοκάρω τη διαδικασία. 
 
Παραείναι προκλητική για να μείνω απαθής…  
 
Επισυνάπτω απόσπασμα διακήρυξης και έγγραφο που υπέβαλλα 20/04/2016 και 
παρακαλώ για τη δημοσίευσή τους στο τμήμα ενημέρωση μελών. 
 
Με αγωνιστικούς (?) χαιρετισμούς. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  Δημήτριος  Κρούσκος 
           Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μ.Sc 
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