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Αριθ. Πρωτ.23328Β/ΣΜ/σβ Αθήνα, 24 Μαΐου 2011 
 
 Π Ρ Ο Σ   Τον  
 ∆ήµο Κοζάνης 
 Πλατεία Νίκης 1 
 501 00 ΚΟΖΑΝΗ 
 
 ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Υ.ΜΕ.∆Ι.  
 Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
 Χαρ. Τρικούπη 182 
 101 78  ΑΘΗΝΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: Υπερβολική χρέωση τευχών δηµοπράτησης στο έργο ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
Σχετ.: Η υπ’αριθµ. 81626/20-5-2011 απάντηση της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Κοζάνης στο  

υπ’αριθµ. 23328Α/13-5-2011 έγγραφό µας  
 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της απάντησης που µας αποστείλατε µε το σχετικό οφείλουµε να σας 
επισηµάνουµε τα ακόλουθα:  

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Πρότυπου Τεύχους ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας 
Τύπου Α (Υ.Α. Α17α/05/116/ΦΝ437/14-10-2008 – ΦΕΚ Β’ 2126)) ισχύουν τα εξής:  

«2.1  . . . . Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε  . . . ευρώ εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε 
δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή.  

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµη τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας να λάβουν 
γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών, κ.λ.π. στα γραφεία 
της αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης 
να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.»  

Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η εκ των προτέρων υποχρέωση των ενδιαφεροµένων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων να προβούν στην δαπάνη αναπαραγωγής κανενός πακέτου, 
βασικού ή µη, όπως υποστηρίζετε στο σηµείο (1) του σχετικού.  

2. Ο ισχυρισµός σας ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από 25 εργοληπτικές εταιρείες 
καταρρίπτει το επιχείρηµά µας περί αποθάρρυνσης και αποτροπής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
εργοληπτικών επιχειρήσεων δεν ευσταθεί αφού, ακόµη και µία εργοληπτική επιχείρηση να 
έχει εµποδιστεί από την δαπάνη που την υποχρεώνετε, παρατύπως, να καταβάλει για την 
συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται µειωµένο ανταγωνισµό.     

3. Η µη σαφής πρόβλεψη από την κείµενη νοµοθεσία για την διάθεση των τευχών 
δηµοπράτησης µε ηλεκτρονικά µέσα (CD, διαδίκτυο) που επικαλείστε αποτελεί ανίσχυρο 
επιχείρηµα αφού η κείµενη νοµοθεσία, µη απαγορεύοντας ρητώς την εν λόγω επιλογή, 
συνεπάγεται ότι την επιτρέπει. Αυτός είναι και ο λόγος που π.χ. και η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
στην περίπτωση δηµοπράτησης του έργου «Έργα αποχέτευσης ∆ήµου Ευεργέτουλα Νοµού 
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Λέσβου – Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» αλλά και το Υπουργείο Παιδείας στην περίπτωση 
δηµοπράτησης του έργου «∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύµνης» επέλεξαν να διαθέσουν 
τις µελέτες και τα τεύχη δηµοπράτησης µέσω των επίσηµων ιστοσελίδων τους.  

 

Κύριοι,  

Ο Σύνδεσµός µας επιµένει ότι 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.  

Κάθε άλλος ισχυρισµός δεν προάγει υγιείς ανταγωνιστικές συνθήκες, που είναι και το 
ζητούµενο σε κάθε δηµοπρασία δηµόσιου τεχνικού έργου.    

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


