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ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
ΚΟΙΝ.:

ΕΑΑ∆ΗΣΥ

ΘΕΜΑ : Φωτογραφικές διατάξεις στα συµβατικά τεύχη του υπό δηµοπράτηση
έργου: «AΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».

Κύριοι,
Ο Σύνδεσµός µας έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών από Μέλη του, σχετικά µε το εν θέµατι
ζήτηµα.
Συγκεκριµένα, στο έργο «AΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»
εκτιµώµενης αξίας 1.790.000,00€ µε ΦΠΑ (µε αριθµό πρωτ. 33992/21-6-2017 προκήρυξης
σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στην ∆ιαύγεια), το οποίο διακηρύξατε µε ανοικτή διαδικασία
επιλογής αναδόχου και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 18η Ιουλίου 2017, αναφέρονται
τεχνικές περιγραφές, οι οποίες φωτογραφίζουν συγκεκριµένο κατασκευαστή φωτιστικών
LED (DISANO Italy).
Οι σχετικές αναφορές βρίσκονται στα Α.Τ. 44, 45, 47 όπου ως ενδεικτικοί τύποι διάφορων
φωτιστικών αναφέρονται συγκεκριµένα µοντέλα φωτιστικών του ανωτέρω παραγωγού ενώ
οι τεχνικές περιγραφές είναι πιστά αντίγραφα των εγχειριδίων συγκεκριµένων φωτιστικών
του ανωτέρω παραγωγού.

Κύριοι,
επειδή η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις απαγορεύονται αυστηρά από
την εγχώρια (άρθρα 18 και 54 του ν.4412/2016) και την κοινοτική νοµοθεσία, άρθρα 18
και 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
όπου αναφέρεται αντίστοιχα
(άρθρο 18 παρ 1 του ν.4412/2016 )
"1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς
διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της
αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας των
δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης,
( άρθρο 54 παρ 2 του ν.4412/2016 )
" 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση των οικονοµικών φορέων
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία
αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό",
σας καλούµε να διορθώσετε αναλόγως την ως άνω σχετική διακήρυξη ως προς τη επίµαχη
φωτογραφική διάταξη.
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Ο Σύνδεσµός µας διατηρεί στο αρχείο του τις εν λόγω καταγγελίες, προκειµένου να
διασφαλίσει την ανωνυµία των Μελών του και την ρήτρα εµπιστευτικότητας προς αυτά.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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