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Αθήνα 26/6/09
ΑΡ.ΠΡΩΤ Φ27/
Προς
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΡΙΣΑ
ΛΕΣΒΟΥ»
ΘΕΜΑ: Χορήγηση τευχών -Κόστος τευχών έργου
ΣΧΕΤ: Ανταλλαγή επιστολών µεταξύ ΣΑΤΕ και αναθέτουσας αρχής
∆ιάβασα την απάντηση σας στην από 17/6/09 διαµαρτυρία του ΣΑΤΕ για το κόστος των
τευχών δηµοπράτησης και θεωρώ υποχρέωση µου να παρέµβω µε την παρούσα επιστολή καθώς
την θεωρώ άστοχη και άτοπη .
1.

∆εν αναφέρετε λέξη για την ουσία της παρέµβασης του ΣΑΤΕ , δηλ την χορήγηση
1 cd µε τα σχέδια κόστους 1 € . Τι σηµαίνει «… κρίνεται πως πρέπει να φαίνεται οτι
τα στοιχεία της µελέτης είναι επίσηµα εγκεκριµένα (µε σφραγίδα κλπ) ..»
ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ;
ΒΑΛΤΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α , ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΤΑ στο CD!!!!!!!!!

2.

Ακόµα και αν ξεχάσουµε την τεχνολογία του CD , tο προφασιζόµενο από εσάς κόστος
των 270ευρώ, αφορά το κόστος αναπαραγωγής όλων των σχεδίων της µελέτης
(τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτροµηχανολογικά κλπ.) τα οποία ∆ΕΝ
ΕΧEI ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒEI ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ,
αφού προφανώς η δυνατότητα που του παρέχει το άρθρο 2.2 για ενηµέρωση επι των
σχεδίων στα γραφεία σας καλύπτει κάθε πιθανή απορία που µπορεί να έχει σχετικά µε το
τεχνικό αντικείµενο του έργου

3.

Μην επικαλείσθε συνθήκες ίσης συµµετοχής για τους διαγωνιζόµενους , αφού µε την
ανακοίνωση και την εµµονή στη τιµή των 270 €
∆ΕΝ ΠΕΙΘΕΤΕ !!!

4.

Αυτός (η τιµή δηλ) ήταν και ο λόγος που δεν συµµετέχω στην δηµοπρασία παρότι µε
ενδιαφέρουν όλα τα οικοδοµικά έργα στην επικράτεια αλλά και στην Μυτιλήνη όπου
έχω εκτελέσει έργο στο παρελθόν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΑΤΕ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ,
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΑ. ΛΕΣΒΟΥ)
Για την ∆ΗΜ-ΕΡ ΑΕ
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