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Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
Π Ρ Ο Σ Tην
∆ΕΥΑ Ιωαννίνων
Καπλάνη 7 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΝΑΚ.:

Υφυπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Υπερβολική χρέωση τευχών δηµοπράτησης.
Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθ. 1200/8.5.1997 έγγραφο του Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων.
2. Το υπ’ αριθµ. 679/29.3.1999 έγγραφο του Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων.
Κύριοι,
Η ∆ΕΥΑ Ιωαννίνων έχει προκηρύξει για τις 7/9/2010 δηµόσιο διαγωνισµό για την επιλογή
αναδόχου

του

έργου

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΑ∆Α

∆ΟΥΡΟΥΤΗΣ",

προϋπολογισµού

7.914.033,00€. Σύµφωνα µε καταγγελίες µελών µας, η δηµοπρατούσα αρχή υποχρεώνει τις
ενδιαφερόµενες να µετάσχουν στο διαγωνισµό εργοληπτικές επιχειρήσεις, να καταβάλουν το
υπερβολικό ποσό των 400€ + ΦΠΑ προκειµένου να προµηθευτούν τα τεύχη δηµοπράτησης.
Όπως γνωρίζετε, το καταβλητέο τίµηµα για τα τεύχη δηµοπράτησης δεν δύναται να
υπερβαίνει το κόστος αναπαραγωγής τους.
Είναι αδιανόητο σήµερα να µην υπάρχει στη διάθεση των διαγωνιζοµένων το σύνολο των
τευχών και της µελέτης σε ηλεκτρονική µορφή, όπου µε ελάχιστο κόστος αναπαραγωγής (1
ευρώ) οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση όλων των στοιχείων.
Περαιτέρω,

µε

την

χρέωση

αυτή

προκαλείται

αποθάρρυνση

και

αποτροπή

των

ενδιαφεροµένων να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, δεδοµένου ότι επιβαρύνονται µε
δυσανάλογες προδηµοπρασιακές δαπάνες, µε αποτέλεσµα να παραβιάζονται ευθέως από την
πρακτική αυτή οι αρχές της διαφάνειας και του ελευθέρου ανταγωνισµού που διέπουν τη
διεξαγωγή των διαγωνισµών δηµοσίων έργων.
Τα ανωτέρω επιβάλλονται και από σαφείς οδηγίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (υπό 1 και 2 σχετικά,
επισυναπτόµενα).
Για τους προεκτεθέντες λόγους, παρακαλούµε όπως αναπροσαρµόσετε την τιµή προµήθειας
των τευχών δηµοπράτησης στο πραγµατικό κόστος αναπαραγωγής τους.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ
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