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Αριθ. Πρωτ.26312/ΣΣ/λµ Αθήνα, 05 Ιουνίου 2013 
 
 Π Ρ Ο Σ    

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος  
1) ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας   
Υπόψη ∆/ντη  
κ. Καλογερόπουλου Μ.  
2) Oικονοµική επιτροπή  

 
 ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων 

 Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
 Χαρ. Τρικούπη 182 
 101 78  ΑΘΗΝΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: Μη σύννοµη παρέκκλιση από τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων – 

Υποχρεωτική υψηλή χρέωση τευχών δηµοπράτησης στο διαγωνισµό:             
«Συµπληρωµατικές Εργασίες για την βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνικής 
Οδού Πύργου – Πατρών». 

 
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.   
  4. Το υπ.αριθµ 6445/22-05-1998 έγγραφο Ν.Α. Ηλείας περί είσπραξης τελών 
 
 

Κύριοι,  

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας έχει προκηρύξει για τις 11/06/2013 δηµόσιο 
διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου στο εν θέµατι έργο προϋπολογισµού 1,8 εκ. €.    

Σύµφωνα µε µαρτυρίες µελών µας, το κόστος αγοράς των τευχών, το οποίο τίθεται ως 
προαπαιτούµενο για την χορήγηση αντιγράφου της οικονοµικής προσφοράς, ανέρχεται σε 
145,00€, ενώ στη περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος επιθυµεί την αναπαραγωγή των 
τευχών µε δική του δαπάνη , αυτό δεν επιτρέπεται, καθιστώντας αδύνατη τη πρόβλεψη του 
νοµοθέτη για την αναπαραγωγή των τευχών µε την επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. 

Κατόπιν αυτών οφείλουµε να σας επισηµάνουµε τα εξής:  

1. Όπως γνωρίζετε, το καταβλητέο τίµηµα για τα τεύχη δηµοπράτησης δεν δύναται να 
υπερβαίνει το κόστος αναπαραγωγής τους. 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.  
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Τα ανωτέρω επιβάλλονται και από σαφείς οδηγίες του πρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (υπό 1 και 2 σχετικά, 
επισυναπτόµενα).  

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. 

∆υστυχώς αυτό δεν συµβαίνει στη περίπτωση του έργου αυτού, καθώς µόνο η περίληψη της 
διακήρυξης έχει δηµοσιευτεί στο διαδίκτυο.  

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρότυπου Τεύχους ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας τύπου 
Β ( Υπουργική Απόφαση Α17α/05/116/ΦΝ437 - 14-10-2008 ΦΕΚ Β 2126 ) ισχύουν τα εξής : 

«2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα 
τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 
διατίθενται από …………………………., οδός …………………, Πληροφορίες …………………. 
τηλ.:…………….. 
 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό 
µέχρι και την………………………………….. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την 
παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε ……………..ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους 
δαπάνη και επιµέλεια.» (Σηµ: η υπογράµµιση είναι δική µας )  
 

Ως εκ τούτου, από την ελληνική νοµοθεσία δεν προβλέπεται η υποχρέωση των 
ενδιαφεροµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων να προβούν σε δαπάνη κανενός πακέτου  
τευχών και οικονοµικής προσφοράς ούτε άλλου τέλους για τη χορήγηση των τευχών . 

3. Επιπλέον οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η προφασιζόµενη από την υπηρεσία σας 
υποχρέωση τήρησης απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου του 1998 (βλ σχετ. 4 που µας 
αποστείλατε) περί επιβολής τελών σε τεύχη  δηµοπρασιών είναι πλήρως εσφαλµένη επειδή:  

i) οι πρότυπες διακηρύξεις έχουν εκδοθεί βάσει υπουργικών αποφάσεων, 
µεταγενέστερα του 1998 (η τελευταία εκδόθηκε το 2008) και εξειδικεύουν τί πρέπει να 
γίνεται περί της διάθεσης των τευχών, συνεπώς έχουν καταργήσει την όποια απόφαση του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου για το θέµα αυτό (δηλ. χορήγησης τευχών διαγωνισµών) 

ii) Μη σύννοµα έχει γίνει παρέµβαση στην πρότυπη διακήρυξη, όπως µας 
πληροφορήσατε, και έχει αφαιρεθεί η φράση «…Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 
αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους» στη παράγραφο 2.2, που σηµαίνει ότι η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας σας έχει εγκρίνει ∆ιακήρυξη που περιέχει παρέκκλιση από τα 
πρότυπα τεύχη, χωρίς την απαιτούµενη έγκριση του Σ.∆.Ε. και την έκδοση σχετικής 
εγκριτικής απόφασης  Υπουργού.  

 

Κύριοι,  

Όλα τα παραπάνω προσκόµµατα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των νοµοθετικών 
προβλέψεων , ενώ όπως εύκολα αντιλαµβάνεστε µε την αυθαίρετη και παράνοµη  χρέωση 
αλλά και τη γενικότερη συµπεριφορά προβολής προσκοµµάτων, προκαλείτε αποθάρρυνση 
και αποτροπή των ενδιαφεροµένων να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, µε αποτέλεσµα να  



 
 

3 

παραβιάζονται ευθέως από τις πρακτικές αυτές οι αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου  
ανταγωνισµού   που διέρχονται  τις δηµοπρασίες  των  δηµοσίων έργων. 

 

Για τους παραπάνω λόγους ζητούµε την άµεση άρση της υποχρέωσης καταβολής 
οποιουδήποτε ποσού για την προµήθεια της οικονοµικής προσφοράς του έργου και την 
εφαρµογή των προβλέψεων της ελληνικής νοµοθεσίας, ενώ προτιµητέο και προς την 
κατεύθυνση της διαφάνειας θα ήταν να γίνει αναβολή της διεξαγωγής του διαγωνισµού και    
άµεση επαναδηµοπράτησή  του µε ορθή και χωρίς παρεκκλίσεις διακήρυξη. 

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 


