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              της Χώρας 
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ΘΕΜΑ: Απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι σε διακηρύξεις δηµοπρασιών έργων ∆ήµων. 
 

Με αφορµή διαµαρτυρία του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) σχετικά 

µε απαράδεκτους και καταχρηστικούς όρους στις διακηρύξεις δηµοπρασιών δηµοτικών έργων, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω διαµαρτυρία, σε σειρά έργων αναπλάσεων 

δήµων, (κυρίως όπου περιγράφονται ιστοί φωτισµού και φωτιστικά σώµατα, ψυχροί κυβόλιθοι 

κ.λ.π.) η αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων σε ότι αφορά τις τεχνικές 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα είχε σαν αποτέλεσµα να γίνεται 

ευµενής διάθεση στη προµήθεια προϊόντων µιας εταιρείας – προµηθευτή που δεν παράγονται 

πουθενά αλλού στην Ευρώπη µε συνέπεια, λόγω έλλειψης ανταγωνισµού, οι τιµές να είναι 

υπερβολικά υψηλές αποβαίνοντας σε βάρος του ∆ηµοσίου συµφέροντος και του υγιούς 

ανταγωνισµού και της διαφάνειας. 

Υπενθυµίζεται ότι η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις, σε ότι αφορά τις 

τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα, απαγορεύεται αυστηρά 

τόσο από τις διατάξεις του Εθνικού ∆ικαίου (άρθρο 40 του ν.4281/2014, άρθρο 26 του π.δ.59/2007 

και άρθρο 53 του π.δ.60/2007), όσο και από τη Κοινοτική Νοµοθεσία (άρθρο 23 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ).  

Επισηµαίνεται ότι πάγια θέση του Υπουργείου µας είναι αφενός µεν να αποφεύγεται 

οπωσδήποτε κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης των 

δηµοτικών έργων, η πρόβλεψη προϊόντων συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης, καθώς και η 

αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων, που κατευθύνουν το διαγωνισµό σε ορισµένο 

κύκλο υποψηφίων αναδόχων, αφετέρου δε να τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού 

∆ικαίου, εξασφαλίζοντας κατ’αυτό το τρόπο την ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες και τη 

δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας.  
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Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο το παρόν έγγραφο στους ∆ήµους, τους 

Συνδέσµους τους, τα Νοµικά τους Πρόσωπα και τις ∆.Ε.Υ.Α., καθώς και στις υπηρεσίες και 

υπαλλήλους, που ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά,  για ενηµέρωση και πιστή εφαρµογή., 

Το παρόν έγγραφο µπορείτε να αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: 

www.ypes.gr.     

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                     Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης   
1.ΚΕ∆Ε                   
Γενναδίου 8 κ’ Ακαδηµίας 65 
106 73 ΑΘΗΝΑ           Άννα Παπακυριακού  
2.Ε.∆.Ε.Υ.Α. 
Πατρόκλου 15                      
412 22 ΛΑΡΙΣΑ                              
3.Σ.Α.Τ.Ε. 
Φειδίου 14-16 
106 78 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1.Γραφείο Υπουργού 
 (σχετ.4873/12-9-2014) 
1.∆.Τ.Υ./Α',Β’,Γ’,∆’,Ε’,ΣΤ’                                                             
2.∆/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ 
(µε την παράκληση να αναρτήσει 
 το παρόν στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.) 
 
 
 
 
 


