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Αριθ. Πρωτ.25445/ΣΜ/σµ Αθήνα, 05 Νοεµβρίου 2012 
 
 Π Ρ Ο Σ    

∆ήµο Σπάρτης  
Υπόψη ∆ηµάρχου  
κ. Στ. Αργειτάκου  

 
 ΚΟΙΝ.: ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
  ∆ήµου Σπάρτης  
   
 ΑΝΑΚ.: Περιφέρεια Πελοποννήσου   
  Υπόψη Περιφερειάρχη  
  κ. Π. Τατούλη   
   
   
ΘΕΜΑ: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ” 

 

Κύριε ∆ήµαρχε ,  

 

∆εκάδες µέλη µας καταγγέλλουν ότι προκειµένου να προµηθευτούν το έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς για το διαγωνισµό του εν θέµατι έργου η Υπηρεσία µε σειρά καινοφανών 
προφάσεων, αλλεπάλληλων παράτυπων απαιτήσεων και λοιπών κωλυσιεργιών, περιόρισε 
σηµαντικά τον αριθµό των δυνάµενων να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό εργοληπτικών 
εταιρειών, µε αποτέλεσµα ενδεχόµενο µειωµένο ανταγωνισµό κατά την διαγωνιστική 
διαδικασία εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.  

Τα µέλη µας διαπίστωσαν µε έκπληξη ότι αντί η υπηρεσία να συµβάλει στην αύξηση του 
ανταγωνισµού, διευκολύνοντας την παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης εφεύρισκε 
συνεχώς προσκόµµατα για τη µείωσή του όπως:   

Α) Θεώρηση του γνήσιου υπογραφής στην εξουσιοδότηση του courier 

Β) Έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία για το κατάστηµα, στο οποίο θα ανατεθεί η αναπαραγωγή 
των τευχών προκειµένου να του τα παραδώσει η ίδια η Υπηρεσία. 

Γ) Προσκόµιση, εν συνεχεία των αντιγράφων των τευχών στην υπηρεσία από τον courier 
για να γίνουν γνήσια αντίγραφα και να µπουν σφραγίδες.  

Το αποτέλεσµα είναι µια απίστευτη ταλαιπωρία – η οποία δεν ολοκληρώνεται αυθηµερόν 
αλλά την επόµενη ή την µεθεπόµενη µέρα ανάλογα µε τον αν λείπει ο αρµόδιος για 
υπογραφή υπάλληλος - τεράστιο κόστος για τις αλλεπάλληλες επισκέψεις της courier στην 
Υπηρεσία, το κατάστηµα αναπαραγωγής των φωτοαντιγράφων κλπ χωρίς να είναι σίγουρο 
ότι θα παραληφθούν τελικά τα τεύχη.  

Ευλόγως η εν λόγω στάση προξενεί απορίες για τα πραγµατικά κίνητρα του επικεφαλής της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σπάρτης.   

∆εδοµένου ότι:   

- όλες οι σχετικές εγκύκλιοι και αποφάσεις του ∆ηµοσίου συνηγορούν στην διευκόλυνση 
και όχι στην παρεµπόδιση του ανταγωνισµού (όπως π.χ. η Εγκύκλιος 26/2011 του 
Υπ.ΥΜΕ∆Ι, σύµφωνα µε την οποία οι Υπηρεσίες της ΓΓ∆Ε και ΓΓΣ∆Ε καθώς και οι 
εποπτευόµενοι φορείς του Υπ.ΥΜΕ∆Ι υποχρεώνονται για την ηλεκτρονική ενηµέρωση 
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καθώς και την ηλεκτρονική ανάρτηση των τευχών δηµοπράτησης των έργων, µελετών 
και συναφών υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου),  

- µε την συµπεριφορά προβολής προσκοµµάτων προκαλείται αποθάρρυνση και αποτροπή 
των ενδιαφεροµένων να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, 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, 

σας καλούµε να αναλάβετε την πρωτοβουλία αναβολής και επαναδηµοπράτησης του έργου 
καθώς και παροχής σχετικών οδηγιών στην αρµόδια ∆.Τ.Υ.  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 


