ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ. 29044/ΣΜ/µΒ

Αθήνα, 08 Ιουλίου 2015
ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας

ΘΕΜΑ: Μη ανάρτηση στο διαδίκτυο των τευχών δηµοπράτησης του διαγωνισµού:
«ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗ-ΠΛΑΤΑΝΑΣΚΟΥΡΑ».
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.
3. Η υπ’αριθµ. 26/2011 Εγκύκλιος του Υπ.ΥΜΕ∆Ι.
Αξιότιµοι κύριοι,
Έχετε προκηρύξει για τις 14/07/2015 δηµόσιο διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου στο εν
θέµατι έργο προϋπολογισµού 11.420.000,00 €.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες µελών µας, τα τεύχη δηµοπράτησης δεν έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο.
Οφείλουµε να σας επισηµάνουµε τα εξής:
1. Όπως γνωρίζετε και ειδικά σήµερα, µε το υφιστάµενο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο
τεχνολογικής εξέλιξης της πληροφορικής και επέκτασης χρήσης του διαδικτύου είναι
αδιανόητο να µην υπάρχει στη διάθεση των διαγωνιζοµένων το σύνολο των τευχών και της
µελέτης σε ηλεκτρονική µορφή, είτε σε cd (µε ελάχιστο κόστος αναπαραγωγής) είτε µέσω
ιστοσελίδας (δωρεάν), ώστε οι ενδιαφερόµενοι να λαµβάνουν πλήρη γνώση όλων των
στοιχείων.
Τα ανωτέρω επιβάλλονται και από σαφείς οδηγίες του πρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (υπό 1 και 2 σχετικά,
επισυναπτόµενα).
2. Επιπλέον σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 26/2011 του Υπ.ΥΜΕ∆Ι, οι Υπηρεσίες της ΓΓ∆Ε και
ΓΓΣ∆Ε καθώς και οι εποπτευόµενοι φορείς του Υπ.ΥΜΕ∆Ι υποχρεώνονται για την
ηλεκτρονική ενηµέρωση καθώς και την ηλεκτρονική ανάρτηση των τευχών δηµοπράτησης
των έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας µε τον
καλύτερο τρόπο την πρόθεση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου για διευκόλυνση και όχι
παρεµπόδιση στην διάχυση της σχετικής πληροφορίας.
Κύριοι,
Ζητούµε την ανάρτηση των τευχών δηµοπράτησης στο διαδίκτυο και την άρση υποχρέωσης
καταβολής οποιουδήποτε ποσού για την προµήθεια οποιουδήποτε τεύχους του έργου.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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