
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

Αριθ. Πρωτ.24384Α/ΣΣ/σµ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012 
 
 Π Ρ Ο Σ    

Περιφέρεια Πελοποννήσου  
 
 ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Υ.ΜΕ.∆Ι.  
 Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 
 Χαρ. Τρικούπη 182 
 101 78  ΑΘΗΝΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: Υπερβολική χρέωση τευχών δηµοπράτησης  
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.   
 

Αξιότιµοι κύριοι,  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προκηρύξει για τις 7/02/2012 δηµόσιο διαγωνισµό για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ – 
ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», προϋπολογισµού 5.853.658,00€.  

Σύµφωνα µε µαρτυρίες µελών µας, το κόστος αγοράς των τευχών, το οποίο τίθεται ως 
προαπαιτούµενο για την χορήγηση αντιγράφου της οικονοµικής προσφοράς από την 
Υπηρεσία, ανέρχεται σε 80€, ενώ στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος επιθυµεί την 
αναπαραγωγή των τευχών µε δική του δαπάνη και επιµέλεια η Υπηρεσία αρνείται να του τα 
χορηγήσει αναφέροντας ότι πρόκειται για έτοιµα «σφραγισµένα πακέτα», δυσχεραίνοντας 
τεχνηέντως την πραγµάτωση της πρόβλεψης 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.  

Τα ανωτέρω επιβάλλονται και από σαφείς οδηγίες του πρ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (υπό 1 και 2 σχετικά, 
επισυναπτόµενα).  

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

«2.1 Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζοµένους, 
και τα τεύχη δηµοπράτησης  . . . 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.»  
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Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται:   

• ούτε η υποχρέωση των ενδιαφεροµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων να προβούν σε 
δαπάνη αναπαραγωγής κανενός πακέτου ή αντιγράφου της οικονοµικής προσφοράς,  

• ούτε η επίδειξη των φωτοαντιγράφων στην Υπηρεσία.  

3. 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.  

 

Όλα τα σχετικά προσκόµµατα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των νοµοθετικών 
προβλέψεων, ενώ όπως εύκολα αντιλαµβάνεστε µε την συµπεριφορά προβολής 
προσκοµµάτων προκαλείτε αποθάρρυνση και αποτροπή των ενδιαφεροµένων να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, µε αποτέλεσµα να παραβιάζονται ευθέως από την πρακτική 
αυτή οι αρχές της διαφάνειας και του ελευθέρου ανταγωνισµού που διέπουν τη διεξαγωγή 
των διαγωνισµών δηµοσίων έργων. 

 

Κύριοι,  

Κάθε άλλος ισχυρισµός δεν προάγει υγιείς ανταγωνιστικές συνθήκες, που είναι και το 
ζητούµενο σε κάθε δηµοπρασία δηµόσιου τεχνικού έργου, ως εκ τούτου ζητούµε την άρση 
υποχρέωσης  καταβολής οποιουδήποτε ποσού για την προµήθεια οποιουδήποτε τεύχους του 
έργου.  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 


