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ΑΘΗΝΑ, 09 Αυγούστου 2011
ΠΡΟΣ Τον
Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.
κ. Ιωάννη Ραγκούση
ΚΟΙΝ .:

Υφυπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
Χαρ. Τρικούπη 182 - ΑΘΗΝΑ
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
Χαρ. Τρικούπη 182 – ΑΘΗΝΑ
Γενικό Γραµµατέα
Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων
κ. Σέργιο Λαµπρόπουλο
Χαρ. Τρικούπη 182 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ:

Αυτονόητες Άµεσες Θεσµικές Παρεµβάσεις (Επιστολή Νο 1).
Υποχρεωτική Ανάρτηση Τευχών ∆ηµοπράτησης στο ∆ιαδίκτυο
ταυτόχρονα µε τη ∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού του
Έργου.

Κύριε Υπουργέ,

Από το 1997 ο Σύνδεσµός µας διαµαρτύρεται επίµονα για το φαινόµενο της αυθαίρετης
χρέωσης (πολλές φορές υπερβολικής) των τευχών δηµοπράτησης των έργων. Ταυτόχρονα
τα τελευταία ειδικά χρόνια επιµένουµε στην διαδικασία της χορήγησης cd αντί για κούτες
εγγράφων και κυρίως της ανάρτησης των τευχών στο διαδίκτυο.
Παρότι έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο σας η
κατάσταση παραµένει διαχρονικά αναλλοίωτη και οι δεκάδες διαµαρτυρίες µας πέφτουν
κυριολεκτικά στο κενό η δε αυθαιρεσία πολλών Υπηρεσιών συνεχίζεται ακάθεκτη.

α) Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τεύχη δηµοπράτησης, παροµοίου προϋπολογισµού και
τεχνικού αντικειµένου διατίθενται σε τιµές από 30 € έως 500 € ή και παραπάνω
β) Ο χρόνος διάθεσης των τευχών κυµαίνεται συνήθως από δύο ηµέρες ως µία
εβδοµάδα ροκανίζοντας έτσι πολύτιµο χρόνο από τις 15 συνήθως ηµέρες που
µεσολαβούν µεταξύ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης και δηµοπράτησης.
γ) Πολλές φορές δίδονται κάποια τεύχη καθυστερηµένα ή ελλιπή µε όλα τα
δυσµενή συνεπακόλουθα.
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Ζητάµε άµεσα την υποχρεωτική

-

Ανάρτηση όλων των τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο ταυτόχρονα µε τη
δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ. ∆ηλαδή ∆ιακήρυξη, ΓΣΥ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, Τεχνική
Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Σχέδια, Τεύχη Υπολογισµών, Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κλπ. τεύχη.

Πλεονεκτήµατα:

-

Εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, αποκλεισµός περιπτώσεων απόκρυψης
ή αλλαγής συµβατικών στοιχείων.

-

Περισσότερος διαθέσιµος χρόνος για ενηµέρωση και προετοιµασία πρόσφορος από
µέρος των διαγωνιζοµένων χωρίς
να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την
προώθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

-

Απαλλαγή από περιττά κόστη των ενδιαφεροµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων
(φωτοτυπίες, courier, τηλέφωνα, fax, απασχόληση προσωπικού, µετακινήσεις κλπ.)
που στο τέλος επιβαρύνουν το ίδιο το ∆ηµόσιο.

-

Αποφυγή δυνατότητας αισχροκέρδειας από µέρους υπαλλήλων του ∆ηµοσίου όπως
π.χ. υπέρµετρη και δυσανάλογη χρέωση κόστους αναπαραγωγής τευχών,
αποκλειστική συνεργασία υπηρεσιών µε συγκεκριµένα φωτοτυπικά κέντρα κλπ.

-

Αποφυγή δυσµενών οικολογικών επιπτώσεων όπως υπερβολική κατανάλωση χαρτιού,
άσκοπες µετακινήσεις υπαλλήλων στα αστικά κέντρα, άσκοπη απασχόληση δηµοσίων
και ιδιωτικών υπαλλήλων.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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