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 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.1840 

Προς  

-Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,  

 κ. Ιωάννη  Δραγασάκη  

-Υπουργό Εσωτερικών,  κ. Αλέξανδρο Χαρίτση 

-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 κα  Έφη Αχτσιόγλου 

-Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο  

-Υπουργό Υποδομών και   Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 

Κοινοποίηση: 

Υπουργό Επικρατείας, κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη  

 

Θέμα : Καταχρηστική εφαρμογή  επιπλέον όρων  στις πρότυπες διακηρύξεις εκ 

μέρους των αναθετουσών αρχών 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

  Αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο οξύ πρόβλημα της χρήσης 

απαράδεκτων και καταχρηστικών όρων στις διακηρύξεις δημοσίων έργων, εκ μέρους 

των αναθετουσών αρχών.  

 Κατόπιν εντόνων διαμαρτυριών των μελών μας, πανελλαδικά, λόγω έκτασης 

του φαινομένου της παρείσφρησης «φωτογραφικών όρων» στα πρότυπα τεύχη 

διακηρύξεων, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι η τήρηση της κείμενης 

νομοθεσίας, και εν προκειμένω των διατάξεων του ν. 4412/2016 αποτελεί υποχρέωση 

της Γενικής και της Κεντρικής Κυβέρνησης.  Συγκεκριμένα σε πρόσφατους 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων πανελλαδικά (Περιφέρειες Κρήτης, 

Αλεξανδρούπολης διαγωνισμοί για τα σκουπίδια κλπ) εμφανίσθηκαν  

συμμετέχουσες επιχειρήσεις  που πληρούσαν  «ειδικούς - φωτογραφικούς»  όρους, 

κατά παρέκκλιση των πρότυπων τευχών της διακήρυξης, που  δεν είχαν εγκριθεί 
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(θετική γνώμη) από το αρμόδιο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ως επιπλέον όροι.  

  Η Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με 

το Ν.4412/2016 απαιτεί την τήρηση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων την 

τήρηση της διαφάνειας και την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού. Είναι 

προφανές ότι απαιτείται θέσπιση κανόνων αγοράς, ως κριτήρια συμμετοχής,  

κοινούς για όλους και όχι κανόνων που ευνοούν σκανδαλωδώς συγκεκριμένες 

εταιρείες 

Θυμίζουμε  προηγούμενη πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ, για θέσπιση ειδικού   

παραβόλου, αξίας 100 ευρώ, αποκλειστικά  για προσφυγή κατά της νομιμότητας 

όρων των διακηρύξεων ενώπιον της ΑΕΠΠ, ώστε να δημιουργηθεί ανάχωμα στους 

παράνομους και καταχρηστικούς όρους των διακηρύξεων, καθώς το υπερβολικό 

κόστος της προσφυγής καθιστά απαγορευτική την έννομη προστασία στον 

διαγωνιζόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση κύριοι Υπουργοί, η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στην 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης αποτελεί δική σας υποχρέωση και οφείλετε 

ως πολιτικοί Προϊστάμενοι να την επιβάλλετε στις υπηρεσίες σας (πχ. με την έκδοση 

αυστηρής επεξηγηματικής εγκυκλίου), για την πραγματική εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 


