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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ    ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

  

1. Επιτέλους ξεκίνησε η κουβέντα και ελπίζω την Τετάρτη στο ∆Σ. ΣΑΤΕ να 

υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που να συµµετέχουν στην , ανοικτή για όλους ,  

συζήτηση για το νέο σύστηµα ανάθεσης 

2. Σχετικά µε τα σχόλια του Π.Μαυρουδάκου για το προτεινόµενο από εµένα 

σύστηµα ανάθεσης , έχω να παρατηρήσω ότι µάλλον δεν το διάβασε ή δεν το 

κατάλαβε. Από που βγαίνει ότι αποκλείονται οι ασθενέστεροι ; 

3. Ισα ίσα που µια επιχείρηση χωρίς έργα , αρά χωρίς ανεκτέλεστο  και 

πιθανότατα  χωρίς δάνεια , ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΙ 

ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . 

4. Που είδε τον αποκλεισµό και το λουκέτο ο Παναγιώτης; 

5. ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ: 

6. Ψάξτε την ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για δηµοπρασίες την TED 

http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage.dfl&Template=TED/normal_search&

StatLang=EL   

7. Βάλτε όποια χώρα θέλετε (π.χ. UK ) και κριτήρια στην αναζήτηση 

(ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ , προσοχή!) 

 a)Χώρα = UK        b) Σύµβαση = «εργα»  c) Έγγραφο  = «Συναφθείσα Σύµβαση»  

8. Θα δείτε ότι τις τελευταίες 5 ηµέρες µόνο , έχει πάνω από 100 αναθέσεις 

έργων µε τη κοινοτική οδηγία (δηλ. πάνω από 5,1 εκ e)  

9. Ψάξτε βαθύτερα εκεί που λέει , «Γλώσσα πρωτοτύπου» ;όπου αναλύει τη 

µέθοδο επιλογής αναδόχου. ΘΑ ∆ΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ (RESTRICTED) 

me 5 συµµετέχοντες και κριτήρια ανάθεσης , εδώ είναι το σοκ! 

10. ΤΙΜΗ 70% , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 30% ., σαν Μελέτη Κατασκευή δηλαδή , 

µόνο χωρίς το κόστος της Μελέτης !! 

Αθήνα  9/11/10/09 

         Π Ρ Ο Σ 

ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΣΑΤΕ 
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11. Συνηµµένα υποβάλλω σχετικό παράδειγµα  

http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_one_doc_access.dfl&Template=TED/N_one_

result_detail_curr.htm&docnumber=306885-2009&docId=306885-

2009&StatLang=EL                                 

12. Το ίδιο θα είτε και στα υπόλοιπα της Αγγλία, ή της Ιρλανδίας ή της 

Βουλγαρίας ή της ∆ανίας κ.ο.κ.  ! Και την Ισπανία και αλλού. Μόνο στην Γερµανία 

είδα απλή µειοδοσία , αλλά εκει έχουν  επίβλεψη µε όλη τη σηµασία της λέξης . 

13. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ! 

       

 

 

                                                                          Για την ∆ΗΜ-ΕΡ Α.Ε 

 

Γιώργος  Κυριακόπουλος   
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