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ΘΕΜΑ: Υπερβολική χρέωση τευχών δηµοπράτησης
Κύριοι,
Παρά τις συνεχείς διαµαρτυρίες µας για το θέµα του υπερβολικού κόστους τευχών
δηµοπράτησης, παρά την έκδοση από το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων της
υπ’αριθµ. 26/2011 σχετικής εγκυκλίου, µε την οποία ρυθµίζεται το θέµα και επιβάλλεται η
ανάρτηση στο διαδίκτυο ή / και η χορήγηση τευχών σε cd δωρεάν, η εταιρεία σας επιµένει
προκλητικά στην υπέρογκου ύψους τιµολόγηση Τευχών ∆ηµοπράτησης Έργων και την
υποχρεωτική λήψη τους, σε έντυπη µορφή, από τους διαγωνιζόµενους.
Για µια ακόµη φορά σας επισηµαίνουµε:
•

Το να «φορτώνει» µια εταιρεία του ∆ηµόσιου Τοµέα το κόστος συµµετοχής σε
διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων (µε δεκάδες χιλιάδες ευρώ τον καθένα),
δηλαδή, να επιβαρύνει εντελώς άσκοπα το τελικό κόστος του έργου

•

Το να µη αξιοποιεί ούτε την πλέον διαδεδοµένη εύχρηστη και οικονοµική εφαρµογή
της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο/cd)

•

Το να επιβαρύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων µε άπειρες εργατοώρες µεταφοράς,
αποθήκευσης κλπ

•

Το να «χαρατσώνει» τις επιχειρήσεις που προσπαθούν µε «νύχια και µε δόντια» να
σταθούν σε ένα τραγικά δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον

ήταν και είναι αντιπαραγωγικό, γραφειοκρατικό και απαράδεκτο.
Σήµερα στην Ελλάδα του 2012, στην Ελλάδα των Μνηµονίων Ι και ΙΙ, στην Ελλάδα της
συνεχιζόµενης επί πενταετία ύφεσης και ανεργίας, η παραπάνω συµπεριφορά σας δεν είναι
απλά ανεξήγητη είναι κυριολεκτικά άθλια.
Κύριοι,
Σας επισηµαίνουµε ότι δεν διαχειρίζεσθε δικά σας χρήµατα αλλά χρήµατα του Ελληνικού
∆ηµοσίου, χρήµατα της πραγµατικής οικονοµίας, των εργαζοµένων και των
φορολογουµένων.
Σας καλούµε άµεσα σε εφαρµογή της Εγκυκλίου 26/2011, και στην ακύρωση της απαίτησης
πληρωµής των:
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•

1200 € για τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου

«ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ –

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και
•

450€ για τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,
όπως ακριβώς εφαρµόζουν και άλλες εταιρείες του ∆ηµοσίου Τοµέα όπως π.χ. οι ΟΣΚ ΑΕ και
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ µε τις οποίες και πρόκειται άµεσα να συγχωνευτείτε.
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