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Με τη σχετική επιστολή, καταθέσαμε   προτάσεις και παρατηρήσεις του Συλλόγου μας για τη σύνταξη 
των Συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού ΔΔ‐209, επισημαίνοντας παράλληλα τα σημαντικότατα προβλήματα 
των τρεχουσών εργολαβιών, χωρίς καμία από αυτές να γίνει αποδεκτή, παρόλα τα στοιχεία και τις αναλύσεις 
που υποβάλλαμε. 

Με τη παρούσα σας γνωρίζουμε τους σοβαρούς  προβληματισμούς μας αναφορικά με την Διακήρυξη 
ΔΔ‐209, διότι εξαιτίας των εξαιρετικά δυσμενών όρων της και της μεγάλης διαφαινόμενης οικονομικής ζημίας, 
κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη η κατάρτιση οικονομικής προσφοράς. 

 
Μετά  από  εκτενή  μελέτη  των  Τευχών  της  Διακήρυξης,  παραθέτουμε  τα  παρακάτω  σημεία  που 

θεωρούμε πως χρήζουν αναθεώρησης: 
 

1. Αυθαίρετη  και καταχρηστική διαδικασία παραλαβής έργων και μείωση της αξίας τους: 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 57, οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα 

και αυτά  χαρακτηριστούν  επουσιώδη  (δεν  επηρεάζουν  τη  λειτουργικότητα  του  Έργου,  την ασφάλεια 
των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του Έργου) τότε ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται κατά την 
κρίση του να αποδεχθεί το έργο ως μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή 
για πληρωμή προς τον  Ανάδοχο. 

Με μια τέτοια εντελώς ασαφή διαδικασία χαρακτηρισμού ελαττωμάτων είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στις Εργολαβίες  και θα γίνει  κατάχρηση,  με συνέπεια  
αυθαίρετες μειώσεις τιμών για την παραμικρή λεπτομέρεια. 

Ιδιαίτερα  όσον  αφορά  τα  υπόγεια  δίκτυα  στο  ίδιο  Άρθρο  προβλέπεται  πως  σε  περιπτώσεις 
επουσιωδών ελαττωμάτων, δίνεται η δυνατότητα να χαρακτηρισθεί το έργο ως μειωμένης ποιότητας 
και να αποζημιωθεί με πενήντα τοις εκατό (50%) μείωση της αξίας του. 

Η  παραπάνω  μείωση  50%  είναι  εντελώς  αυθαίρετη  και  καταχρηστική.  Εφόσον  η  οριστική 
παραλαβή του έργου μπορεί να γίνει έως και 6 έτη μετά, ο Ανάδοχος κινδυνεύει να υποστεί μείωση 
50%  στην  αξία  του  έργου  για  οποιαδήποτε  μικρή  αλλοίωση  έχει  υπάρξει  μετά  από  μεγάλο  χρονικό 
διάστημα  είτε  εξαιτίας  της  τύμπανσης,  είτε  εξαιτίας  περιβαλλοντικών  συνθηκών  (βροχοπτώσεις, 
σεισμοί  κτλ),  είτε  εξαιτίας  παρέμβασης  συνεργείων  άλλων  υπηρεσιών  (π.χ.  ΟΤΕ,  Δημοτικών 
Συνεργείων, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ κτλ). Άλλωστε, είναι προφανές ότι οι ελεγκτές με υποκειμενικά κριτήρια θα 
επισημάνουν  μικρές  αποκλίσεις  από  τα  κατασκευαστικά  σχέδια,  οι  οποίες    ανεξαρτήτως  του  πόσο 
ασήμαντες είναι, αυτομάτως θα επιφέρουν μείωση 50%. 
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Η  συγκεκριμένη  πρόβλεψη  για  μείωση  της  αξίας  του  έργου  στο  50%,    χαρακτηρίζεται  από 
υποκειμενικά και ασαφή κριτήρια αξιολόγησης, ο κίνδυνος να υπάρξει κατάχρηση με την παραμικρή 
αφορμή  είναι  τεράστιος  και  δύναται  να  προκαλέσει  σημαντικότατη  οικονομική  ζημία  στους 
Αναδόχους. 

 
2. Πρωτοφανές διάστημα αναμονής για την προσωρινή παραλαβή των έργων: 

Τα έργα Δικτύων Διανομής ΔΕΔΔΗΕ είναι αυτοτελή, κατασκευάζονται υπό τη συνεχή επίβλεψη 
του  ΔΕΔΔΗΕ  και  με  την  περάτωσή  τους  παραλαμβάνονται  από  τον  ΔΕΔΔΗΕ,  επιμετρούνται  και 
πιστοποιούνται με τη λήξη κάθε μήνα και δίνονται προς χρήση. 

Έως και  την  τρέχουσα Σύμβαση ΔΔ‐206 ο ανάδοχος με  τη λήξη κάθε Μηνιαίου Λογαριασμού 
δικαιούται να ζητήσει προσωρινή και στη συνέχεια οριστική παραλαβή για το σύνολο των αυτοτελών 
τμημάτων έργου  («εντολές έργου») του μηνιαίου λογαριασμού  (ΔΔ‐206: Γενικοί Όροι, Άρθρο 31 και 
Ειδικοί Όροι, Άρθρο 25).  Εφόσον η προσωρινή παραλαβή γίνει  δεκτή,  το αργότερο 7  μήνες μετά  την 
αίτηση προσωρινής παραλαβής εγκρίνεται πρωτόκολλο και επιστρέφεται το 50% της εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης. 

Σύμφωνα όμως με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 73 του Συμφωνητικού, η προσωρινή παραλαβή 
των  έργων  θα  γίνεται  στο  τέλος  της  Εργολαβίας,  δηλαδή  για  τις  εργασίες  του  1ου  μηνιαίου 
λογαριασμού η προσωρινή παραλαβή δύναται να γίνει έως και 4,5 έτη αργότερα. Με τον τρόπο αυτό ο 
ανάδοχος καθίσταται αναίτια αποκλειστικά υπεύθυνος για τα έργα που ο ΔΕΔΔΗΕ έχει παραλάβει προς 
χρήση,  ενώ  παράλληλα  επιβαρύνεται  με  σημαντικότατα  λειτουργικά  έξοδα  ως  συνέπεια  της  μη 
παραλαβής, χωρίς επιστροφή μέρους των κρατήσεων καλής εκτέλεσης οι οποίες έχουν πλέον αυξηθεί 
από 3% σε 5%. 

 
3. Μείωση των Προϋπολογισμών με παράλληλη αύξηση απαιτήσεων και κόστους των Εργολαβιών: 

Η  μείωση  των  προϋπολογισμών  έως  και    50%  σε  σχέση  με  την  τρέχουσα  σύμβαση  και  η 
αφαίρεση  συμπληρωματικών  εργασιών  όπως  κλαδέματα‐αποψιλώσεις,  συνδυάζεται  με  αυξημένες 
απαιτήσεις από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση της σύμβασης, με αποτέλεσμα την ύπαρξη 
εργολαβιών που ο προϋπολογισμός τους αδυνατεί να συντηρήσει την εργολαβία.  

Ειδικότερα,  ο  ανάδοχος  καλείται  να  αντιμετωπίσει  ιδιαίτερα  αυξημένο  λειτουργικό  κόστος, 
καθώς οφείλει να έχει την κατάλληλη οργάνωση ώστε:  

α) να ανταποκρίνεται άμεσα σε βλάβες, έκτακτες ανάγκες (πυρκαγιές, θεομηνίες) και έργα της 
ΥΑ (Άρθρα 30, 32, 46 Συμφωνητικού), 

β)  να  αντιμετωπίσει  αυξημένο  διοικητικό  κόστους  διαχείρισης  των  έργων  (σχεδιαστήριο 
autocad,  ενημέρωση  χρηστών  δικτύου,  υπερβολικά  αναλυτικό  ημερολόγιο,  λήψη  συντεταγμένων) 
(Άρθρα 11 & 49 του Συμφωνητικού) 

 γ)  να  εκτελεί  κατόπιν  εντολής  του  ΔΕΔΔΗΕ  εργασίες  σε  γειτονικές  περιοχές  (ακόμα  και 
νησιωτικές) για όσο χρονικό διάστημα ζητείται (Άρθρο 4 του Συμφωνητικού) και  

δ) να εκτελεί συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση 
και σε ποσοστό μέχρι και 50% του συμβατικού αντικειμένου (Άρθρο 8  του Συμφωνητικού). 

 
4. Μείωση των τιμών του Τιμολογίου με παράλληλη αύξηση του κόστους εκτέλεσης εργασιών: 

Έχει υπάρξει μείωση στο σύνολο των τιμών του τιμολογίου με κάποιες αναίτια να μειώνονται 
έως και 50%  (διευθέτηση καλωδίων,  μεταφορά στύλων),  ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά  το 
κόστος εργασιών με την αλλαγή προδιαγραφών της άμμου λατομείου  (2mm) και του   κοσκινισμένου 
χώματος  (3mm),  οι  οποίες  οι  οποίες  είναι  εξαιρετικά  δύσκολο  να  επιτευχθούν,  ειδικότερα  σε 
απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειας και στα νησιά και υπερδιπλασιάζουν το κόστος της άμμου. 

 
5. Μονομερής μείωση συμβατικού αντικειμένου: 

Σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στα  άρθρα  6  και  9  του  Συμφωνητικού,  είναι  μονομερές 
δικαίωμα  του  ΔΕΔΔΗΕ  να  παρατείνει  τη  Διάρκεια  ισχύος  της  Σύμβασης  κατά  1  έτος  και  μειώσει  το 
αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και κατά 30%. 
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Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και τα τεκταινόμενα στην τρέχουσα Σύμβαση Δικτύων Διανομής 
ΔΔ‐206, είναι πολύ πιθανό σε αρκετές εργολαβίες να εμφανιστεί το σενάριο  παράτασης ενός έτους και 
επιπλέον μείωση του αντικειμένου της Σύμβασης κατά 30%, με αποτέλεσμα η μέση μηνιαία απόδοση 
της Εργολαβίας να κυμαίνεται στο 52%, ποσοστό που την καθιστά μη βιώσιμη. 

 
6. Μη εξασφάλιση ελάχιστης μηνιαίας απόδοσης ικανής να συντηρήσει τα συνεργεία των Εργολαβιών: 

Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  28  του  Συμφωνητικού  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διατηρεί 
συνεργεία ικανά να εκτελέσουν εργασίες έως και το 125% της μηνιαίας προϋπολογιζόμενης αξίας των 
εργολαβικών,  όμως  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  παράγραφο  4.1  του  Άρθρου  4  του 
Συμφωνητικού,  ο  ΔΕΔΔΗΕ  δεν  αναλαμβάνει  καμία  υποχρέωση  έναντι  του  Αναδόχου  ως  προς  τον 
αριθμό, το είδος ή την έκταση των εντολών έργου, που του επιδίδονται για εκτέλεση και επομένως δεν 
διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση ικανοποιητική ελάχιστη μηνιαία απόδοση. 

Είναι  παράλογο  να  έχει  ο  ΔΕΔΔΗΕ  το  δικαίωμα  να  μην  επιδίδει  κανένα  έργο  για  κάποιους 
μήνες  και  σε  κάποιους  άλλους  να  μπορεί  να  επιδίδει  έργα  έως  και  στο  125%  της  μηνιαίας 
προϋπολογιζόμενης αξίας των εργολαβικών. 

Άλλωστε  για  την  τρέχουσα  Σύμβαση  Δικτύων  Διανομής  ΔΔ‐206,  πολλές  περιοχές  έχουν 
συνολική απόδοση κάτω του 50% και οι Εργολαβίες αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα. 

Χωρίς  την  εξασφάλιση  ικανοποιητικής  ελαχίστης  μηνιαίας  απόδοσης  είναι  αδύνατη  η 
κάλυψη του κόστους οργάνωσης και συντήρησης των απαραίτητων συνεργείων του Αναδόχου και η 
στοιχειωδώς ομαλή λειτουργία των Εργολαβιών. 
 

7. Μεγάλες διαφορές στις τιμές των υλικών προμήθειας Αναδόχου σε σχέση με αυτές της αγοράς: 
Δεν έγινε καμία αναθεώρηση στις τιμές των υλικών αναδόχου παρότι με τη σχετική επιστολή 

μας  προσκομίσαμε  τιμολόγια  που  πιστοποιούν  εξόφθαλμες  διαφορές  στις  τιμές  των  υλικών,  οι 
οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι υποπολλαπλάσιες αυτών της αγοράς. Αντίθετα, υπήρξε προσθήκη 
νέων  υλικών  οι  τιμές  των  οποίων  είναι  επίσης  πολύ  κατώτερες  των  προσφορών  των  προμηθευτών. 
Συνεπώς οι Ανάδοχοι είναι βέβαιο ότι θα υποστούν σημαντική οικονομική ζημία. 
 

8. Ελλιπής πίνακας προμηθευτών: 
Στους πίνακες προμηθευτών στο Παράρτημα  ΙΙ του Συμφωνητικού για πολλά υλικά αναδόχου 

υπάρχουν ένας ή το πολύ δύο εγκεκριμένοι προμηθευτές, για ορισμένα υλικά δεν υπάρχει κανένας , 
ενώ κάποιοι εκ των αναφερομένων προμηθευτών είναι πλέον μη ενεργοί  (Π. Πανουτσόπουλος ΑΒΕΕ, 
Γενική Καλωδίων, Ιωάννης Δ. Δούκας ΕΠΕ). 

Η  μη  ύπαρξη,  ή  ακόμα  και  η  ύπαρξη  ενός  μόνο  εγκεκριμένου  προμηθευτή  στους  πίνακες 
προμηθευτών  του  Παραρτήματος  ΙΙ  του  Συμφωνητικού  οδηγεί  σε  μονοπωλιακές  τιμές  χωρίς 
στοιχειώδη ανταγωνισμό, καθιστά αδύνατη την οργάνωση της Εργολαβίας, την εκτίμηση του κόστους 
και  επομένως  την  κατάρτιση προσφοράς  για  τη Διακήρυξη ΔΔ‐209,  ιδιαίτερα αν  λάβουμε υπόψη ότι 
στην ΔΔ‐209 έχουν προστεθεί πολλά νέα υλικά με το πλήθος τους να φτάνει συνολικά τα 389 και την 
αξία τους να εκτιμάται πλέον ότι ξεπερνά το 20% του Συνολικού Προϋπολογισμού σε κάποιες περιοχές. 

 
9. Μονομερής αλλαγή τεχνικών προδιαγραφών από τον ΔΕΔΔΗΕ 

Συμφώνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  παράγραφο  1  του  Άρθρου  11  του  Συμφωνητικού,  ο 
ΔΕΔΔΗΕ  έχει  το  δικαίωμα  να  επιφέρει  στα  σχέδια,  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  τις  Προδιαγραφές 
υλικών και Τεχνικές Οδηγίες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση, όσες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις 
ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες. 
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Τέτοιου  είδους Μονομερείς  αλλαγές,  μπορούν  να  αλλάξουν  δραστικά  τόσο  κατασκευαστικά 
όσο και οικονομικά τα δεδομένα της Σύμβασης, μπορεί να είναι καταχρηστικές και επικίνδυνες και να 
προκαλέσουν σημαντική ζημία στους Αναδόχους. 

 
10. Παράβαση Εθνικών προδιαγραφών στο πλάτος ορύγματος: 

Όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 13 του Συμφωνητικού, για τη Διακήρυξη ΔΔ‐209 ισχύουν όλοι 
οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. 

Όμως,  στο  κεφάλαιο  U2  και  U2A  του  Τεύχους  Τυποποιημένων  Κατασκευών  Διανομής 
προβλέπεται  πλάτος  ορύγματος  40cm  για  τοποθέτηση  ενός  η  δύο  καλωδίων,  ενώ  σύμφωνα  με  τα 
προβλεπόμενα  στην  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501‐08‐01‐03‐01:2009,  Υπουργική 
Απόφαση  με  Αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273  (ΦΕΚ  Β  2221/30.07.2012)  ‐  Έγκριση  τετρακοσίων  σαράντα  (440) 
Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ)  με  υποχρεωτική  εφαρμογή  σε  όλα  τα  Δημόσια  Έργα,  το 
ελάχιστο πλάτος  ορυγμάτων είναι 60cm. 

 
11. Υπερβολικές ευθύνες του ανάδοχου για υλικές ζημιές σε τρίτους 

Σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.6.2.  του Άρθρου 17  του Συμφωνητικού αν 
οποιοσδήποτε  τρίτος  κάνει  κάποια  όχληση  στον  ΔΕΔΔΗΕ  για  οποιαδήποτε  χρηματική  απαίτηση  που 
θεωρεί ότι μπορεί να έχει από τον Ανάδοχο για υλικές ζημιές, χωρίς να έχει καταθέσει αγωγή μέχρι το 
στάδιο εκκαθάρισης της Σύμβασης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
η  οποία  να  καλύπτει  την  απαίτησή  του  ζημιωθέντος  προσαυξημένη  με  τους  τόκους  χρονικού 
διαστήματος  ίσου  με  αυτό  που  απομένει  μέχρι  να  παραγραφεί  η  απαίτηση  (με  το  εκάστοτε  ισχύον 
επιτόκιο υπερημερίας), καθώς και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα. 

Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του 
δικαιώματος να προβάλει οποιαδήποτε ένσταση κατά πάσης αξιώσεως ανταγωγής του ΔΕΔΔΗΕ, ιδίως 
δε  να  αμφισβητεί  την  έκταση  ζημιών  που  έγιναν  από  αυτόν  και  τον  βαρύνουν,  καθώς  και  τα 
απαιτούμενα για την αποκατάσταση αυτών ποσά. 

Η  υποχρέωση  του  Αναδόχου  για  προσκόμιση  εγγυητικής  επιστολής  μετά  από  μια  απλή 
όχληση  τρίτου  στον  ΔΕΔΔΗΕ,  είναι  ιδιαίτερα  άδικη  και  υπερβολική,  ιδιαίτερα  όταν  δεν  του 
επιτρέπεται  να  αμφισβητήσει  την  έκταση  ή  και  ακόμα  την  υπαιτιότητά  του  για  τις  υποτιθέμενες 
υλικές ζημιές. 

 
12. Αυθαίρετος ορισμός τρόπου μεταφοράς και διασποράς στύλων με μηχανικό μέσο: 

Με  τα  αναφερόμενα  στο  Τιμολόγιο  της  Διακήρυξης  ΔΔ‐209, αυθαίρετα  ορίζεται  πως  ειδικά 
διασκευασμένο φορτηγό  πλάτους  2,20m    και    μήκους    5,50m,  δεν  αποζημιώνεται  ιδιαιτέρως  για  τη 
χρήση του. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Διανομής 128, οι στύλοι δεν πρέπει να προεξέχουν 
από την καρότσα του φορτηγού πάνω από τα 2/10 εμπρός ή πίσω, όμως οι στύλοι του ΔΕΔΔΗΕ έχουν 
μήκος έως 15 μέτρα και επομένως δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε φορτηγό μήκους μικρότερο 
ή ίσο των 5,50m. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ λοιπόν οφείλει να ορίσει με νέα οδηγία τις διαστάσεις των ειδικά διασκευασμένων 
φορτηγών  αυτοκινήτων  που  θα  μεταφέρουν  τους  στύλους  του  από  το  χώρο  αποθήκευσης  του 
Αναδόχου  στα  έργα  (εντός  πυκνοκατοικημένων  περιοχών  στην  ηπειρώτικη  Ελλάδα  ή  πολύ  στενών 
δρόμων στα νησιά ή εκτός δρόμου διαδρομές) και που ταυτόχρονα δεν θα παραβιάζουν τις διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ. 

 
13. Απαίτηση για εργασίες σε γειτονικές περιοχές χωρίς ανάλογη αποζημίωση: 

Στο άρθρο 4  του Συμφωνητικού προβλέπεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιδίδει στον Ανάδοχο 
εργασίες σε γειτονική εργολαβική περιοχή και ως γειτονικές περιοχές ορίζονται οι όμορες Διοικητικές 
Περιοχές  του  ΔΕΔΔΗΕ  και  για  τις  Περιοχές  της  νησιωτικής  Ελλάδας  ορίζονται  αυτές  που  διαθέτουν 
απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με την νήσο‐έδρα της Περιοχής. 

Ο Ανάδοχος λοιπόν σε αυτή τη περίπτωση αναγκάζεται να εγκαταστήσει συνεργείο σε μία ή 
και περισσότερες περιοχές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τη δική του και 
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που  πιθανώς  έχουν  τελείως  διαφορετικές  απαιτήσεις  στην  αναλογία  υπογείων  και  εναερίων  και 
συνεπώς  χρειάζεται  να  συνθέσει  ένα  εντελώς  νέο  συνεργείο  για  να  ανταπεξέλθει.  Ιδιαίτερα  στις 
περιπτώσεις νησιών τα επιπλέον κόστη για τον Ανάδοχο είναι τεράστια. 

 
14. Εξαίρεση βλαβών από τη προσαύξηση μικρού αντικειμένου νήσων: 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 30 του Συμφωνητικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί σε  εντολή αποκατάστασης βλάβης εντός 8  ή σε  ειδικές περιπτώσεις 12 ωρών,  σε  κάθε 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου και των μικρών νησιών, χωρίς να δικαιούται προσαύξηση «Μικρού 
Αντικειμένου Νησιών». 

Όταν  όμως  δίνεται  προσαύξηση  «μικρού  αντικειμένου  νησιών»  μέχρι  τη  συμπλήρωση  του 
ποσού των 2.000€ για εντολές παροχών με προθεσμία 7 εργασίμων ημερών (Άρθρο 51 Συμφωνητικού, 
4ο Μέρος Τιμολογίου), λόγω του εξαιρετικά αυξημένου κόστους του αναδόχου, είναι παράλογο να μη 
δίνεται και σε εντολές βλάβης, όπου υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός 8 ωρών. 

 
15. Αναίτια μείωση προσαύξησης μεμονωμένης και μικρού αντικειμένου. 

Η  συγκεκριμένη  προσαύξηση  δίνεται  σε  περιπτώσεις  όπου  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να 
οργανώσει τα συνεργεία του για μεμονωμένες εντολές ιδιαίτερα μικρού προϋπολογισμού ο οποίος δεν 
καλύπτει το κόστος των συνεργείων. Στη Διακήρυξη ΔΔ‐209 υπήρξε μείωση από 300€ σε 150€ σε σχέση 
με  τις  τρέχουσες  Συμβάσεις,  ποσό  που  δεν  καλύπτει  ούτε  στο  ελάχιστο  τα  κόστη  μετακίνησης  και 
απασχόλησης  του  συνεργείου  και  συνεπώς  θα  προκληθεί  σημαντική  ζημία  στους  Αναδόχους, 
δεδομένου και ότι τελευταία έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο επίδοσης πολλών, μεμονωμένων εντολών 
πολύ μικρού προϋπολογισμού. 

Επίσης,  χωρίς  καμία  αιτία  αφαιρέθηκαν  και  οι  εργασίες  παροχών  από  τη  συγκεκριμένη 
προσαύξηση, παρότι δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις λοιπές εργασίες. 

 
16. Κατάργηση αποζημίωσης αντικατάστασης στύλου λόγω σήψης: 

Είναι γνωστό ότι το δίκτυο έχει αφεθεί ασυντήρητο σε μεγάλο βαθμό, με συνέπεια το πλήθος 
των  σάπιων  στύλων  συνεχώς  να  αυξάνει,  γεγονός  που  καθιστά  τις  εργασίες  στο  δίκτυο  εξαιρετικά 
επικίνδυνες. Πρώτιστο μέλημα μας είναι η ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού μας και συνεπώς 
η  λήψη  όλων  των  αναγκαίων  μέτρων  ασφαλείας  είναι  δεδομένη  σε  κάθε  περίπτωση,  το  επιπλέον 
κόστος όμως είναι πολύ μεγάλο και η κατάργηση αποζημίωσης αντικατάστασης στύλων λόγω σήψης 
(ΔΔ‐206: Αρ.Τιμολ. 29) θα προσθέσει επιπλέον προβλήματα στις εργολαβίες. 

   
 
 

Μετά από αυτά είναι προφανές πως οι όροι της Σύμβασης είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και πως δύναται 
προκαλέσουν  σημαντική  ζημία  στους  Αναδόχους  για  τους  οποίους  είναι  πολύ  δύσκολη  η  κατάρτιση 
προσφοράς. 

Θεωρούμε  πως  είναι  απολύτως  απαραίτητο  να  υπάρξει  συμπλήρωμα  της  Διακήρυξης  ΔΔ‐209  με 
τροποποιήσεις στους όρους της, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εργολαβιών και παρακαλούμε για τα 
παρακάτω: 
 

• Κατάργηση  της  αυθαίρετης  μείωσης  50%  στα  υπόγεια  έργα  λόγω  επουσιωδών  ελαττωμάτων    και 
καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων στην παραλαβή των έργων. 

• Κατάρτιση  διαδικασίας  προσωρινής  παραλαβής  για  το  σύνολο  των  αυτοτελών  τμημάτων  έργου  του 
κάθε μηνιαίου λογαριασμού. 

• Αναθεώρηση των προδιαγραφών της άμμου λατομείου (2mm) και του  κοσκινισμένου χώματος (3mm), 
οι οποίες οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν. 
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• Εξασφάλιση  ελάχιστης  μηνιαίας  απόδοσης  70%,  απαραίτητη  για  τη  συντήρηση  στοιχειώδους 
συνεργείου. 

• Αναθεώρηση  των  λανθασμένων  τιμών  των υλικών προμηθείας  Αναδόχου βάσει  των  Τιμολογίων που 
έχουν ήδη πληρώσει οι Ανάδοχοι στη τρέχουσα εργολαβία. 

• Διεύρυνση της λίστας των προμηθευτών ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 2  ενεργοί προμηθευτές ανά 
υλικό. 

• Τροποποίηση των προδιαγραφών με την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και εφαρμογή τους μετά την 
οριστικοποίηση της αποτίμησης του κόστους. 

• Επικαιροποίηση  των  Κεφ.  U2  και  U2A  του  Τεύχους  Τυποποιημένων  Κατασκευών  Διανομής,  ώστε 
σύμφωνα με την εθνική προδιαγραφή να προβλέπεται πλάτος ορύγματος 60cm. 

• Να αρθεί η υποχρέωση του Αναδόχου να καταβάλει εγγυήσεις για ζημιές σε τρίτους δίχως να υπάρχει 
καμία καταδικαστική απόφαση. 

• Ορισμός  προδιαγραφών  ειδικά  διασκευασμένου  μηχανικού  μέσου  μεταφοράς‐διασποράς  στύλων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία Διανομής 128 και τον Κ.Ο.Κ. 

• Μετακίνηση και εγκατάσταση σε γειτονικές περιοχές κατόπιν αποδοχής του αναδόχου και πρόβλεψη 
πρόσθετης αποζημίωσης για τις επιπλέον δαπάνες. 

• Ένταξη εντολών βλαβών στη προσαύξηση μικρού αντικειμένου νήσων. 

• Επαναφορά της προσαύξησης μεμονωμένης και μικρού αντικειμένου στα 300€ και επανένταξη σε αυτή 
των εργασιών παροχών. 

• Επαναφορά αποζημίωσης για αντικατάσταση στύλων λόγω σήψης. 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
‐ ΔΕΔΔΗΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
‐ ΔΕΔΔΗΕ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 
 

 
           Με τιμή 

 
 
 

     Ηλίας Οικονόμου 
        Πρόεδρος Δ.Σ. 

 


