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Αριθµ. Πρωτ.: 32633Α

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΣ
Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο
Νοµού Αττικής

ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισµός του έργου: «Προµήθεια και εγκατάσταση 3*500
φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστηµάτων µε χρήση µηχανισµού net metering, σταθµού
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων και δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων».
Σχετ.: α) Το µε αρ. πρωτ. 32633/29.5.2018 έγγραφό µας
β) Το µε αρ. πρωτ. 6071/8.6.2018 έγγραφό σας.

Κύριοι,
Κατ’ αρχήν σας ευχαριστούµε για το ευγενικό γράµµα σας µε το οποίο τεκµηριώνετε
τις απόψεις σας για το έργο του θέµατος.
Επίσης δηλώνουµε ότι αντιλαµβανόµαστε το τεράστιο βάρος ευθυνών, το µέγεθος
και την κρισιµότητα των θεµάτων που διαχειρίζεται ο Φορέας σας και σίγουρα δεν
επιζητούµε να δυσκολεύσουµε το έργο σας.
Αντίστοιχα όµως και εµείς, µέσα στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του
Συνδέσµου µας, οφείλουµε να προασπίσουµε τα συµφέροντα και τα δικαιώµατα των
Τεχνικών Εταιρειών ως παραγωγικών µονάδων της Οικονοµίας της Χώρας πάντοτε βέβαια
στα πλαίσια του γενικότερου κοινωνικού συµφέροντος.
Έτσι είµαστε αναγκασµένοι να επισηµάνουµε την τεράστια αντίφαση µεταξύ των
παραγράφων 1. και 2. του εγγράφου σας, όπου στην µεν παράγραφο 1.
επιχειρηµατολογείτε υπέρ της ειδικής εµπειρίας που απαιτείται για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σε ΧΥΤΑ και κάνετε επίκληση του ειδικού κινδύνου πρόκλησης σοβαρών
ζηµιών σε δίκτυα, υλικά και εγκαταστάσεις ενώ στην παράγραφο 2. αναφέρετε ότι «β) το
γεγονός ότι τα υπό προµήθεια είδη παραλαµβάνονται έτοιµα από τον κατασκευαστή και το
µόνο που αναλαµβάνει ο ανάδοχος είναι να τα τοποθετήσει και να τα συνδέσει» και «γ) το
γεγονός ότι ο τρόπος που τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά καθιστά απλή την µετακίνησή
τους σε άλλο χώρο», δηλαδή θεωρείτε παρά πολύ απλή διαδικασία την τοποθέτηση των
φωτοβολταϊκών.
Επί της ουσίας θεωρούµε
φωτοβολταϊκών σε ΧΥΤΑ.
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Επίσης σας διευκρινίζουµε ότι δεν γνωρίζουµε αν φωτογραφίζεται συγκεκριµένος
οικονοµικός φορέας είµαστε όµως σίγουροι ότι η συγκεκριµένη «ειδική εµπειρία» που
απαιτείται αποκλείει αυτοµάτως την µεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών που ασχολούνται µε
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το συγκεκριµένο αντικείµενο. Επιπλέον ο συνδυασµός της και µε άλλες ειδικές απαιτήσεις
δηµιουργεί την βεβαιότητα της φωτογραφικής διακήρυξης.
Παρακαλούµε λοιπόν, προς όφελος του έργου, να αποσύρετε τους σχετικούς όρους.

Με τιµή,
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