
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθ. Πρωτ. 17420/ΙΜ/λµ  ΑΘΗΝΑ, 16 Αυγούστου 2006  
 

      
  Π Ρ Ο Σ  

    1)  Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 
Υπηρεσία Έργων Π.Α. � ΥΠ.Ε.Π.Α. 
∆ιεύθυνση Συντονισµού 
Τµήµα ∆ηµοπρασιών 
Λ. Μεσογείων  
156 69  Α Θ Η Ν Α 
 

    2)  ∆.Ε.Υ.Α.  Καβάλας  
 Αγίου Τρύφωνα 14 

652 01  Κ Α Β Α Λ Α 
 
 

ΚΟΙΝ.:       Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
                 κ. Γεώργιο Τρυφωνίδη 
                 Χαρ.Τρικούπη 182                       
                                                   101 78  Α Θ Η Ν Α 
 
 
ΘΕΜΑ: Υπέρογκη χρέωση τευχών δηµοπράτησης των έργων:  

1)«Α∆ 2049: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ON BASE  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ Α/∆ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (ΕΚ-424Ν)» της 
ΥΠ.Ε.Π.Α.. 
2)«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ � ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΕΥΣΗ 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ � Α ΦΑΣΗ» της ∆.Ε.Υ.Α. Καβάλας. 

 
ΣΧΕΤ.:  Το υπ� αρ. 1200/8.5.1997 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα  

    ∆ηµοσίων Έργων. 
ΣΧΕΤ.:  Το υπ' αριθµ. 679/29.3.1999 έγγραφο ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε. 
 
 
Μας πληροφορούν µερικές εταιρίες - µέλη µας ότι, για τη διάθεση των εν 
θέµατι τευχών, των παραπάνω διαγωνισµών η υπηρεσία απαιτεί από τους 
ενδιαφερόµενους εργολήπτες το ποσό των 500� αντίστοιχα και ότι το ποσό 
αυτό, πολύ απέχει από το πραγµατικό κόστος αναπαραγωγής. 
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Υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι παραπάνω πληροφορίες µας είναι 
ακριβείς, επιθυµούµε να σας υπενθυµίσουµε το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του 
Ν. 1599/86 και το περιεχόµενο του ως άνω σχετικού εγγράφου του τότε 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων κ. Ι. Χρυσικόπουλου, το οποίο 
επισυνάπτουµε στο παρόν για τη διευκόλυνσή σας, και σας παρακαλούµε 
όπως για τη διάθεση των τευχών δηµοπράτησης η Υπηρεσία σας περιορίσει 
την απαίτησή της στο κόστος παραγωγής. 
 

Όπως ενδεχοµένως γνωρίζετε, βάσει και των σχετικών οδηγιών του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (επισυνάπτουµε σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.∆.Ε.), οι αναθέτουσες 
αρχές δεν δύνανται να χρεώνουν τους ενδιαφερόµενους να προµηθευτούν 
τα τεύχη µιας δηµοπρασίας µε ποσό που υπερβαίνει το κόστος 
αναπαραγωγής τους. Η υπερβολική χρέωση των τευχών δηµοπράτησης 
δεν αντιβαίνει απλώς προς τις σχετικές υπουργικές οδηγίες, αλλά παραβιάζει 
ευθέως τις αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισµού κατά τη 
διεξαγωγή των διαγωνισµών δηµοσίων έργων, αφού ενεργεί ως αθέµιτος 
ανασταλτικός παράγων για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία. 

 
Το ποσό των 500� για την αγορά τευχών µιας δηµοπρασίας είναι 

υπέρογκο και ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται στο κόστος 
αναπαραγωγής των εν λόγω τευχών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούµε όπως 
αναπροσαρµόσετε την τιµή αγοράς των τευχών της παραπάνω δηµοπρασίας 
στο πραγµατικό κόστος αναπαραγωγής τους, διαφορετικά ο προκείµενος 
διαγωνισµός διατρέχει τον σοβαρό κίνδυνο να ακυρωθεί, µε αποτέλεσµα να 
καθυστερήσει άσκοπα και για σηµαντικό χρονικό διάστηµα η εκτέλεση του 
δηµοπρατούµενου έργου. 

 
Είναι αυτονόητο βεβαίως ότι στους εργολήπτες που ήδη παρέλαβαν τα 
τεύχη, έναντι 500�  πρέπει να τους επιστραφεί η προκύπτουσα χρηµατική 
διαφορά. 
 
 

        Με τιµή, 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ    ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ 
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