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ΘΕΜΑ:

Παραβίαση όρων ∆ηµοσιότητας και ∆ιαφάνειας σε διαγωνισµό.

Κύριοι,
Η εταιρεία σας δηµοσίευσε την διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΣΤΟ
ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» προϋπολογισµού 917,580 € .
Στην διακήρυξη προβλέπεται ως ηµεροµηνία δηµοπράτησης η 17/12/2013 και
ως
καταληκτική ηµεροµηνία λήψης τευχών δηµοπράτησης η 9/12/2013, δηλαδή οκτώ (8)
ηµέρες πριν τον διαγωνισµό.
Μετά την αναβολή του διαγωνισµού για την 07/01/2014 ορίσατε ως καταληκτική
ηµεροµηνία την 27/12/2013, δηλαδή έντεκα (11) ηµέρες πριν τον διαγωνισµό.
Περαιτέρω στο σηµείο της διακήρυξης που αναφέρεται η προθεσµία λήψης τευχών σε
περίπτωση επανάληψης του διαγωνισµού προσδιορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία λήψης
τευχών δύο (2) ηµέρες πριν τον διαγωνισµό.
Η παραπάνω διαδικασία είναι σαφώς εκτός των όρων του Πρότυπου Τεύχους ∆ιακήρυξης
Ανοικτής ∆ηµοπρασίας Τύπου Β που πρόσφατα δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2897/15-11-2013
µε σχετική απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων όπου καθορίζεται
σαφώς ότι : «. . . Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22
παρ. 1
του Κ∆Ε, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη
εργάσιµη».
Είναι σαφές ότι η επιλεκτική επιλογή άλλοτε οκτώ (8), άλλοτε έντεκα (11), άλλοτε δύο (2)
ηµερών, ως χρόνου ενηµέρωσης, δεν είναι σύννοµη .
Επιπλέον από µια Εταιρεία σαν τη δική σας και σε µία εποχή σαν την σηµερινή
αναµέναµε τουλάχιστον ότι :

θα

α) Tα τεύχη των διαγωνισµών έργων θα ήταν αναρτηµένα στην ιστοσελίδα σας, ώστε να
είναι άµεσα και εύκολα προσβάσιµα σε όλους.
Β) Θα τηρούνταν πλήρως
ανταγωνισµού.

οι όροι ∆ηµοσιότητας και ∆ιαφάνειας προς όφελος του υγιούς

Σας καλούµε όπως άµεσα τροποποιήσετε την ∆ιακήρυξη διευρύνοντας το χρονικό περιθώριο
λήψης των τευχών δηµοπράτησης του εν θέµατι έργου σύµφωνα µε το νόµο.
Σε αναµονή ικανοποίησης του αιτήµατός µας.
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