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Αθήνα, 12 επτεμβρίου 2013 
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Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή  
του Δήμου Σπάρτης  
 
Κοινοποίηση: 
- Δήμαρχο πάρτης 
  κ. ταύρο Αργειτάκο  
- Προϊστάμενο της  Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών  
  του Δήμου πάρτης 
 
Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή 
του  έργου με τίτλο «Κατασκευή πλακόστρωσης στον οικισμό Βέροια και 
Σταμπωτού στην ΤΚ Βουτιανών», προϋπολογισμού 52.070,31 ευρώ μεαναθεώρηση 
και  ΦΠΑ, με ημερομηνία διεξαγωγής την  17-9-2013. 
 
Κύριοι, 
 
τα πλαίσια του καταστατικού  σκοπού της Ένωσής μας , που, εκτός των άλλων, 
είναι  η ανύψωση της επαγγελματικής στάθμης των μελών μας,  η προάσπιση των 
επαγγελματικών συμφερόντων τους και η προαγωγή και βελτίωση των όρων 
άσκησης του επαγγέλματός τους, θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι μέλη  μας, που 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του θέματος, διαμαρτύρονται, διότι 
υποχρεώθηκαν να παραλάβουν τα τεύχη καταβάλλοντας τίμημα πολλαπλάσιο του 
κόστους αναπαραγωγής τους και συγκεκριμένα υποχρεώθηκαν να καταβάλουν το 
ποσό των  πενήντα ευρώ. 
Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/99 κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να 
λαμβάνει γνώση των εγγράφων, που συντάσσονται από όργανα του δημοσίου, είτε 
με επιτόπια μελέτη αυτών είτε με λήψη αντιγράφων. 
την τελευταία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται με τη δαπάνη 
αναπαραγωγής των εγγράφων. 
Ακόμα στο άρθρο 2  της πρότυπης διακήρυξης , η οποία όπως γνωρίζετε, τυγχάνει 
υποχρεωτικής εφαρμογής, αναφέρεται ότι «για την παραλαβή των  τευχών  οι 
ενδιαφερόμενοι  καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε……ευρώ». 
Επιπλέον και   στην υπ΄αριθμ. 33 εγκύκλιο, με αριθ. πρωτ. Δ17α/02/137/ΥΝ437/24-
12-04  του ΤΠΕΦΩΔΕ , στο άρθρο 5, εκτός των άλλων , επισημαίνεται ότι η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 2 των πρότυπων διακηρύξεων καταβολή ποσού  αφορά 
αποκλειστικά τα έξοδα αναπαραγωγής των τευχών δημοπράτησης, πουθα 
κοστολογούνται με πραγματικά στοιχεία κόστους. 
 



Σέλος οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι στην παρ. 2.1. της  πρότυπης 
διακήρυξηςαναφέρεται και η δυνατότητα να αναλάβουν οι ενδιαφερόμενοι την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους  δαπάνη και επιμέλεια, φράση την οποία 
έχετε απαλείψει,  αυθαίρετα και  χωρίς να έχετε το σχετικό δικαίωμα, αφού ως 
προαναφέρουμε η πρότυπη διακήρυξη τυγχάνει υποχρεωτικής εφαρμογής. 
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως, εφεξής,διαθέτετε τα τεύχη των 
διαγωνισμών  που διενεργείτε σύμφωνα με τις  σχετικές ισχύουσες διατάξεις . 

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 
      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 
 

 


