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Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κ. Κ. Σκρέκα

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΟΙΝ.: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Υπόψη
‐ Προέδρου,
κ. Ν. Μπακατσέλου
‐ Δ/ντος Συμβούλου,
κ. Α. Μάνου
ΑΝΑΚ.: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

ΘΕΜΑ: Επικείμενες διακηρύξεις δημοπράτησης έργων δικτύων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Εταιρείες ‐ Μέλη του Συνδέσμου μας, μας πληροφορούν ότι υπάρχει πρόθεση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
να δημοπρατήσει, άμεσα, έργα δικτύων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, με
διακηρύξεις που θα εμπεριέχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Μελών μας, φωτογραφικές και
μόνον διατάξεις.
Εάν αυτό αληθεύει, υπάρχει εύλογη ανησυχία του Συνδέσμου μας για σημαντικότατο κι
αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού που θα μπορούσε να επιτευχθεί κατά την
δημοπράτηση των εν λόγω έργων δικτύων.
Μάλιστα, εφόσον οι εισερχόμενες στον Σύνδεσμό μας αναφορές είναι ορθές, από τις 17
εργοληπτικές εταιρείες που σήμερα εκτελούν έργα δικτύων θα καταλήξουμε σε μόλις 3.
Υπενθυμίζουμε ότι, παγίως, ο Σύνδεσμός μας προτρέπει τις Αναθέτουσες Αρχές, όταν αυτό
είναι τεχνικοοικονομικά εφικτό, να διευκολύνεται και να διασφαλίζεται η συμμετοχή των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις, όπως προβλέπει και η σχετική με την
ανάθεση των έργων Οδηγία 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
συνθήκη που, επί της αρχής, λειτουργεί θετικά στην αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζει τα ζητήματα αμεροληψίας και διαφάνειας.
Ως ο Σύνδεσμος που εκπροσωπεί την εγχώρια εταιρική εργοληπτική επιχειρηματικότητα για
περισσότερο από μισό αιώνα, σας ζητούμε να μεριμνήσετε για την διασφάλιση των ζητημάτων
διαφάνειας και ισότιμης πρόσβασης στον ανταγωνισμό στις εν θέματι διακηρύξεις, εάν, για
οποιοδήποτε λόγο, αυτά δεν διασφαλίζονται.
Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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