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 ΠΡΟΣ: 
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα διευκρινίσεων της εταιρίας Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. 

σχετικά με την διακήρυξη της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού» του Δήμου Τοπείρου 
 

Σύμφωνα με το αίτημα Διευκρινίσεων της εταιρίας Αποστολίδης Α.Ε.Β.Ε. σχετικά με την με την 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» του Δήμου Τοπείρου σας παραθέτουμε τα εξής: 

 

Ο Αναθέτων Φορέας κατά την ανέλεγκτη κρίση του, έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια σχετικά με την 

επιλογή των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ως προς τη σκοπιμότητα αυτών, 

όπως έχει γίνει δεκτό και από σχετική νομολογία (ΣτΕ 3719/2011, 1105/2010, Ε.Α. ΣτΕ 676/2011, 

77/2011, 1140/2010, 1025/2010, 1024/2010, 691/2009, 434/2008 κ.ά.).  

Οι τεχνικές προδιαγραφές διαμορφώθηκαν λαμβάνοντάς υπόψη τις ειδικές ανάγκες και την κρίση 

του Αναθέτοντα Φορέα. 

Η υπαγόρευση απαιτήσεων οι οποίες εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα υποψηφίων δεν μπορεί 

να αποτελεί βάση αξιολόγησης αναγκών του Αναθέτοντα Φορέα ούτε να υποκαταστήσει τους 

θεσμούς και τα όργανά του. 

Σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο διευκρίνισης ιδίως καθότι ουσιαστικά αφορούν την 

σκοπιμότητα και αναγκαιότητα όρων που έχει απόλυτη εξουσία να θέσει ο Αναθέτων Φορέας 

σεβόμενος το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Η θέσπιση με τη διακήρυξη των προδιαγραφών, που ο Αναθέτων Φορέας κρίνει κατάλληλες για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του, αποτελεί αντικείμενο της απόλυτης διακριτικής 

ευχέρειας του Αναθέτοντα Φορέα, καθώς από τη φύση τους περιορίζουν τον κύκλο των 

προσώπων, που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, δεν παραβιάζει εξ αυτού του λόγου τους κανόνες 

του ανταγωνισμού ενώ η σκοπιμότητα της θεσπίσεως τους απαράδεκτα αμφισβητείται από τον 

προτιθέμενο να μετάσχει στο διαγωνισμό (ΣτΕ 3719/2011, Ε.Α. ΣτΕ 1140/2010,303/2007, 

977/2006, Ε.Α. ΣτΕ 474,829,1354/2009, Ε.Α. ΣτΕ 214, 676/2011, κ.ά.). 

 

Οι λαμπτήρες – προϊόντα που ζητούνται από τη διακήρυξη υπάρχουν στα περισσότερα 

καταστήματα της Ελλάδας και δεν είναι μόνο ένας ο αντιπρόσωπος – διακινητής ώστε να μην 

μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τα υλικά για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Αντιθέτως, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν τα υλικά από πολλά καταστήματα – εταιρίες. 

 



Τέλος, σαν γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το Άρθρο 17 ισχύει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 85°C 

και ΟΧΙ -85°C όπως αναγράφηκε εκ παραδρομής στην μελέτη. 
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