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∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Λεωφόρος Συγγρού 24,
117 42 ΑΘΗΝΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΚΟΙΝ.:

∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5,
117 43 ΑΘΗΝΑ
∆Ε∆∆ΗΕ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5,
117 43 ΑΘΗΝΑ
∆Ε∆∆ΗΕ/ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5,
117 43 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚ.:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γραφείο Υπουργού

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού ∆ικτύων ∆ιανοµής ∆∆-209
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. πρ. ∆Ε∆∆ΗΕ/∆∆/10914/8.11.2017 επιστολή του Συλλόγου Εργολάβων
∆ικτύων και Υποσταθµών ∆ΕΗ.

Κύριοι,
Με µεγάλη έκπληξη γίναµε γνώστες της σχετικής επιστολής του Συλλόγου Εργολάβων
∆ικτύων και Υποσταθµών ∆ΕΗ, τα Μέλη του οποίου είναι και Μέλη του Συνδέσµου µας, και
σύµφωνα µε την οποία στον εν θέµατι διαγωνισµό έχετε εισάγει πρωτοφανείς όρους και
περιορισµούς που εάν τελικώς επιµένετε σε αυτούς θα οδηγήσετε την συντριπτική
πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου σε οικονοµικό στραγγαλισµό.
Οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
εξαιρετικά δύσκολο, τεχνικά, κλάδο των ∆ικτύων ∆ιανοµής θεωρούνται εξειδικευµένες και
εξαιτίας αυτού του λόγου δεν έχουν επεκτείνει επαγγελµατική δραστηριότητα σε άλλους
τοµείς δράσης, µε αποτέλεσµα η οικονοµική τους επιβίωση να εξαρτάται τόσο από την ροή
των έργων που προγραµµατίζετε, όσο και από τους όρους εκτέλεσης των έργων.
Γνωρίζετε ότι, λόγω της κρίσης αλλά και άλλων δεδοµένων που έχουν επικρατήσει τα
τελευταία έτη, τα προγραµµατιζόµενα έργα έχουν συρρικνωθεί σηµαντικά.
Εάν επιπλέον αυτού του περιορισµού επικρατήσουν οι καταχρηστικοί όροι που
αναδεικνύονται στην σχετική επιστολή του Συλλόγου Εργολάβων ∆ικτύων και Υποσταθµών
∆ΕΗ που ως ΣΑΤΕ συνυπογράφουµε, στις επικείµενες λιγοστές συµβάσεις, τότε το
αποτέλεσµα θα είναι η οικονοµική καταστροφή και χρεοκοπία τόσο των αναδόχων (αφού οι
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εξοντωτικοί όροι δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν) όσο και των λοιπών συµµετεχόντων
λόγω ελλείψεως επαγγελµατικού αντικειµένου.
Εάν τελικώς δεν µεταβάλετε τους υπερβολικούς και εξοντωτικούς όρους στην εν θέµατι
σύµβαση η συντριπτική πλειοψηφία των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων θα παύσει και οι πολύ
λίγοι που θα αποµείνουν δεν θα αρκούν ώστε να αναπτύσσεται επαρκής ανταγωνισµός.
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να υιοθετήσετε τις προτάσεις της σχετικής επιστολής.

Με τιµή,
Ο
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