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Ηράκλειο 21 / 05 / 2015

ΠΡΟΣ: 1. κ. Σταύρο Αρναουτάκη
Περιφερειάρχη περιφ. Κρήτης
2. κα Κέτη Ιερωνυμάκη
Δ/ντρια Δ/νσης Τεχνικών Έργων π. Κρήτης
Λασσαίας 1α – Ηράκλειο

KOIN: 1. ΠΕΣΕΔΕ
2. ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΘΕΜΑ: Κόστος των τευχών δημοπράτησης των έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
περιφ. Κρήτης.
Κύριε Περιφερειάρχη,
Κυρία Διευθύντρια,
Είναι έντονα και δικαιολογημένα τα παράπονα των μελών μας για την υπερβολική τιμή
πώλησης των τευχών δημοπράτησης σε κάθε δημοπρασία που λαμβάνει χώρα στην Υπηρεσία σας.
Ασφαλώς ο Σύλλογος μας συμμερίζεται την εύλογη δυσαρέσκεια των μελών του για την απόφαση σας
να παρέχετε το τεύχος κάθε διαγωνισμού, στην υψηλή και αδικαιολόγητη τιμή των 20 €. Η απόφαση
αυτή δεν είναι συμβατή με την πραγματικότητα, δηλαδή με το γεγονός ότι, ο εργοληπτικός κλάδος
βιώνει εδώ και επτά χρόνια την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του εξαιτίας της δραματικής μείωσης
των δημοσίων έργων.
Σας πληροφορούμε, με την ευκαιρία, ότι από το 2008 (αρχή της κρίσης στα Δ.Ε) και εξής, ο
Σύνδεσμος μας με επιστολές του προς όλους του φορείς δημοπράτησης, επεσήμανε το πρόβλημα της
υπέρογκης τιμής πώλησης των τευχών δημοπράτησης και ζητούσε την εκλογίκευση της και -με την
παράλληλη αξιοποίηση του διαδικτύου -τον περιορισμό της σε απολύτως συμβολική τιμή.
Σήμερα, το σύνολο των Φορέων δημοπράτησης της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, έχουν
ανταποκριθεί απολύτως ικανοποιητικά σε αυτό το αίτημα μας. Με την ανάρτηση των τευχών
δημοπράτησης στο διαδίκτυο παρέχουν το έντυπο προφοράς είτε δωρεάν (αρκετοί φορείς), είτε με
την καταβολή μικρού συμβολικού ποσού (οι περισσότεροι 5 € και ελάχιστοι 10 €). Η Υπηρεσία σας
αποτελεί μοναδική αρνητική εξαίρεση. Πιστεύουμε όμως ότι αυτό συμβαίνει όχι από σκοπιμότητα αλλά
από κεκτημένη τακτική
Σας παρακαλούμε και σας καλούμε επομένως, να επιληφτείτε άμεσα του θέματος και να
εναρμονιστείτε με την λογική και τακτική όλων των άλλων φορέων δημοπράτησης της π. ενότητας. Η
χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου για την παροχή των τευχών δημοπράτησης (πλην του εντύπου
προσφοράς) επιφέρει όφελος σε όλους, του δημοσίου συμφέροντος συμπεριλαμβανομένου.
Ελπίζουμε να μην αναγκαστούμε να επανέλθουμε, στο μέλλον, για το ίδιο ζήτημα.
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