
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

Αριθ. Πρωτ.:30018      Αθήνα, 06 Μαΐου 2016 

 

 

        ΠΡΟΣ 

       - ∆ιεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ∆ΕΗ 

       - Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου  

       

      ΚΟΙΝ. : ∆ΕΗ Α.Ε.         

        

ΘΕΜΑ: ΑΣΠ ΚΩ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ  

 
Αγαπητοί κ.κ.  

 

Σύµφωνα µε καταγγελίες µελών µας ο εν θέµατι διαγωνισµός γίνεται µε το σύστηµα 
συµπλήρωσης τιµολογίου µε την απαίτηση να συνυποβληθεί και προµελέτη κατασκευής 
µεταλλικού κτιρίου. 

Απαιτούνται πτυχίο ΜΕΕΠ 3ης τάξης σε οικοδοµικά, ISO 9001, QHSAS 18001 καθώς και 
πιστοποιητικό ελέγχου συγκολλήσεων κατά ISO 3834-2. 

∆εδοµένου ότι οι εταιρείες που έχουν λάβει εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ έχουν ήδη κριθεί για 
την τεχνική επάρκεια, την χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση και την εµπειρία στις 
κατηγορίες έργων που έχουν λάβει το πτυχίο τους ανά τάξη, δεν µπορούµε να αντιληφθούµε 
την σκοπιµότητα συµπερίληψης περαιτέρω πιστοποιητικών όπως τα τρία προαναφερόµενα, η 
κατοχή των οποίων, κατά την άποψή µας, δεν γεννά επιπλέον τεχνική ικανότητα ή και 
αποτελεσµατικότητα στην παραγωγή του εν θέµατι έργου.  

Αντίθετα, η αναγκαιότητα σωρευτικής ύπαρξής τους µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τον 
ανταγωνισµό που θα επιτευχθεί την ηµέρα του διαγωνισµού του έργου στις 23.5.2016, αφού 
ελάχιστες εργοληπτικές εταιρείες έχουν προχωρήσει στην λήψη και των τριών ανωτέρω 
πιστοποιητικών, βασιζόµενες στην επαγγελµατική επάρκεια που προσδίδει το εργοληπτικό 
τους πτυχίο, πτυχίο που θεωρούµε ότι ένας δηµόσιος φορέας όπως η ∆ΕΗ ΑΕ θα πρέπει να  
λαµβάνει σοβαρά υπόψη του.  

Πέραν αυτών, εκφράζουµε την θέση ότι εφόσον η ∆ΕΗ ΑΕ έχει την πρόθεση να αποκλίνει 
των γενικών διατάξεων των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στην γενική νοµοθεσία περί 
των δηµοσίων έργων, θα πρέπει στον π.χ. ετήσιο προγραµµατισµό έργων που ανακοινώνει 
να αναφέρει εξαντλητικά τα πιστοποιητικά και λοιπά προαπαιτούµενα που προτίθεται να 
απαιτήσει από τις συµµετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις προκειµένου να υπάρχει επαρκές 
χρονικό διάστηµα για την απόκτησή τους από τις ενδιαφερόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
ώστε να µην δηµιουργείται η παραµικρή υπόνοια για ακούσια ή εκούσια πρόθεση µείωσης 
του ανταγωνισµού, µέσω της προσθήκης πρόσθετων απαιτήσεων µη δυνάµενων να 



 
 

2 

καλυφθούν στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την διακήρυξη µέχρι την δηµοπράτηση 
των έργων.  

Ο Σύνδεσµός µας θεωρεί την ανωτέρω θέση ως κοµβική για την εξασφάλιση συνθηκών 
διαφάνειας από έναν φορέα που διαχειρίζεται δηµόσιο χρήµα, όπως η ∆ΕΗ ΑΕ.  
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