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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11-1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 40236
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Γεν. Υποθέσεων

ΠΡΟΣ: Τις Περιφέρειες του Κράτους
Ταχ. Δ/νση:     Σταδίου 27  α) Γραφεία κ.κ. Γ.Γ. Περιφερειών
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ     Εδρες Τους
Πληροφορίες:  Π. Αλεξανδρίδης  β) Δ/νσεις Αυτ/σης & Απ/σης
Τηλέφωνο:      01-3223521/222 Εδρες τους στις Περιφέρειες
FAX: 01-3242218 γ) Δ/νσεις Τοπ.Αυτ/σης & Δ/σης

Εδρες τους στους Νομούς

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι στις διακηρύξεις δημοπρασιών έργων ή
προμηθειών των ο.τ.α.

1. Με αφορμή διαμαρτυρίες του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργολάβων Δ.Ε. Πρωτευούσης
και της Πανελλήνιας Ενωσης Διπλ.Μηχανικών Εργοληπτών Δημ.Εργων, σχετικά με
απαράδεκτους και καταχρηστικούς όρους στις διακηρύξεις δημοπρασιών έργων ή
προμηθειών των ο.τ.α., σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Οπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου ενσωματώθηκαν στο
αντίστοιχο Εθνικό Δίκαιο, για μεν τα «Δημόσια Εργα» του ν.1418/84 (στα οποία υπάγονται
και τα έργα των ο.τ.α.), με το π.δ. 23/93, για δε τις Προμήθειες του «Δημοσίου» (στις οποίες
υπάγονται και οι προμήθειες των ο.τ.α.), με το π.δ. 370/95.

β) Με τις ενσωματωθείσες στο Εθνικό Δίκαιο παραπάνω διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου
για τα έργα και τις προμήθεις, αλλά και τις διατάξεις του ν.2286/95 (άρθρο 4) ρυθμίζονται
ζητήματα που σχετίζονται με τους συμβατικούς όρους που περιλαμβάνονται στις διακηρύξεις,
έτσι ώστε να αποφεύγεται η ευμενής διάθεση ή ο αποκλεισμός, προς ορισμένα προϊόντα,
μεθόδους επεξεργασίας, εκτέλεσης κ.α.

γ) Η αναγραφή εξειδικευμένων όρων και προϋποθέσεων είναι δυνατό να δώσουν λαβή
αμφισβήτησης της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, κατά τις διαδικασίες
ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης έργου ή προμήθειας, όπως π.χ. ενδεικτικά:

•  Προσκόμιση βεβαιώσεων από δημόσιες υπηρεσίες ότι ο διαγωνιζόμενος έχει εμπειρία
π.χ. σε πεζοδρομήσεις ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ και αντίστοιχου ΜΕΓΕΘΟΥΣ!



•  Υποβολή δηλώσεων κύκλου εργασιών σε ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ έργα ή προμήθειες κατά τη
διάρκεια των «Χ» ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ετών προϋπολογισμού τουλάχιστον «Ψ» εκατ.Δρχ.
και κατ’ελάχιστον ένα έργο ή προμήθεια προϋπολογισμού ΟΜΟΙΟΥ με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ!

δ) Πάγια θέση του Υπουργείου μας, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και
του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν και παραμένει, να αποφεύγεται, οπωσδήποτε, κατά τη
σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης έργου ή προμήθειας η πρόβλεψη προϊόντων
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης (επώνυμα) ή άλλων προϋποθέσεων που
κατευθύνουν το διαγωνισμό σε ορισμένο κύκλο υποψηφίων αναδόχων και να τηρούνται
όπως επιβάλλεται οι προβλεπόμενες από το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο διατάξεις, γιατί,
κάθε αντίθετη ενέργεια καταργεί την ουσία του υγιούς ανταγωνισμού και τη διαφάνεια, ενώ
επί πλέον αποβαίνει σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος.

2. Την παρούσα, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους δήμους, στις κοινότητες και στους
συνδέσμους των ο.τ.α., τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις δ.ε.υ.α. που
εποπτεύετε, στις Επιτροπές του άρθρου 18 του ν.2218/94 της έδρας σας, καθώς και στις
Υπηρεσίες και υπαλλήλους σας, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, για γνώση και
εφαρμογή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
    Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ


