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Κύριοι,
Ύστερα από καταγγελίες Μελών µας σχετικά µε την δηµοπράτηση των εν θέµατι έργων ως
προµηθειών και όχι ως τεχνικών έργων, οφείλουµε να σας επισηµάνουµε τα εξής:
1. Στο άρθρο 1 παρ.2 και 3 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 116), ορίζεται ότι:
«2. Τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην
αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής του λαού. 2. Τα δηµόσια έργα εντάσσονται στο γενικό
πλαίσιο της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του
δηµοκρατικού προγραµµατισµού. 3. Από τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που
εκτελούν φορείς του δηµόσιου τοµέα και συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το
υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. Ως
έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η
οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία που
απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση».
2. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 Ν 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» (που αναφέρεται στην υπόψη ∆ιακήρυξη που διέπει το ∆ιαγωνισµό)
αναφέρεται:
«Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα είναι συµβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται
εγγράφως, µεταξύ ενός προµηθευτή αφ’ ενός και των φορέων που ορίζονται στην παρ. 1
αφ’ ετέρου και έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση και τη µίσθωση
αγαθών. Επίσης, θεωρούνται προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και οι συµβάσεις ανάθεσης
εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων εργασιών που
σχετίζονται µε την προµήθεια των ανωτέρω αγαθών, όµως η αξία αυτών υπερβαίνει την
αντίστοιχη των εργασιών.»
3. Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι δηµόσιο είναι το έργο, που γίνεται για την
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος καθόσον καλύπτει βασικές ανάγκες του κοινωνικού
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συνόλου, συµβάλλει στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του
εθνικού προϊόντος ή στην ασφάλεια της χώρας ή γενικά αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής
των πολιτών. Από τεχνικής πλευράς δηµόσιο έργο αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών που
κατατείνει, µεταξύ άλλων στην κατασκευή, επέκταση ή συντήρηση έργου, το οποίο απαιτεί,
λόγω της πολυπλοκότητάς του, εξειδικευµένη τεχνική γνώση και επέµβαση, δηλαδή χρήση
ειδικών τεχνικών γνώσεων και αντιστοίχων µέσων και προορίζεται να επιτελεί καθ' εαυτό µία
οικονοµική και τεχνική λειτουργία. Ωσαύτως, το έργο πρέπει να συνδέεται άµεσα µε το
έδαφος ή το υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να µπορεί να θεωρηθεί
συστατικό αυτού κατά την έννοια του άρθρου 953 Α.Κ. και να µην µπορεί να αποχωρισθεί
από αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας ή του προορισµού του σύµφωνα µε την
νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξεις VII Τµ. 24/2009, 3/2009, IV Τµ. 196/2008),
και τους Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 329/2007, 808/1997, 1426/1997). Αντιθέτως,
όταν για την επίτευξη ενός αποτελέσµατος απαιτούνται απλές εργασίες χωρίς ιδιαίτερες
τεχνικές γνώσεις, καθώς και όταν το αποτέλεσµα των ενεργειών δεν καθίσταται συστατικό
του εδάφους, τότε πρόκειται για εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τη
νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη VII Τµ. 285/2008). Περαιτέρω, όταν πρόκειται
για δηµόσιο έργο κατά την ως άνω έννοια, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 3
και 17 παρ. 7 του Ν. 3669/2008, οι οποίες προβλέπουν την επιβάρυνση της δαπάνης των
εργασιών µε τα γενικά έξοδα, το εργολαβικό όφελος και το κονδύλιο των απροβλέπτων, ενώ
οι οικείες διατάξεις περί προµηθειών, αναλογικά εφαρµοζόµενες στις υπηρεσίες, δεν
προβλέπουν την καταβολή των ως άνω ποσών στον ανάδοχο αυτών.
4. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 (ΕΕ 134) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» δίδει για τους σκοπούς της, στο άρθρο 1 παρ.2 αυτής,
και τους εξής ορισµούς:
«α) … β) Οι «δηµόσιες συµβάσεις έργων» είναι δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως
αντικείµενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση εργασιών που
αφορούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι ή ενός έργου είτε
ακόµη την πραγµατοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις
επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα
ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να
πληροί αυτό καθαυτό µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία γ) … δ) Οι «δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών» είναι δηµόσιες συµβάσεις, πλην των δηµοσίων συµβάσεων έργων ή
προµηθειών, που έχουν ως αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ. … ∆ηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο υπηρεσίες που αναφέρονται
στο παράρτηµα ΙΙ και η οποία δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Ι παρά µόνο παρεµπιπτόντως σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της σύµβασης,
θεωρείται ως δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών».
5. Εξ άλλου, στο προοίµιο της ως άνω Οδηγίας αναφέρεται ότι «Μια σύµβαση θεωρείται
δηµόσια σύµβαση έργων µόνο στη περίπτωση που το αντικείµενό της καλύπτει ειδικά την
εκτέλεση των δραστηριοτήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, ακόµα κι άν η σύµβαση
καλύπτει την παροχή και άλλων υπηρεσιών αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω
δραστηριοτήτων. Οι δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών … µπορούν, σε ορισµένες περιπτώσεις,
να περιλαµβάνουν και την εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο στον βαθµό που οι εργασίες αυτές
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είναι παρεµπίπτουσες ως προς το κύριο αντικείµενο της σύµβασης και αποτελούν ενδεχόµενη
συνέπεια ή συµπλήρωµα αυτού του αντικειµένου, το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση δεν µπορεί να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισµό της
σύµβασης ως δηµόσιας σύµβασης έργων». Περαιτέρω, στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας
κατονοµάζονται οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 1 παρ.2 στοιχείο β΄,
µεταξύ των οποίων και «κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυµβητηρίων,
Γυµναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων»
(Τάξη 45.23 του Παραρτήµατος Ι της Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).
6. Στη συγκεκριµένη περίπτωση και από τις εργασίες που απαιτείται ο ανάδοχος να
εκτελέσει, προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι πρόκειται για τεχνικά έργα και όχι
προµήθεια αφού στις εν λόγω εργασίες περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, αντικατάσταση
κουφωµάτων, επεµβάσεις σε εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ενώ στις εργασίες επίσης
περιλαµβάνεται και το σύνολο των δικτύων του βοηθητικού εξοπλισµού των αυτοµατισµών
και των υποδοµών που απαιτούνται ώστε τα συστήµατα να είναι λειτουργικά. Ακόµη
περιλαµβάνεται και οποιαδήποτε χωµατουργική εργασία απαιτηθεί.
7. Οπότε οι παραπάνω εργασίες δεν αποτελούν απλές εργασίες τοποθέτησης όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 Ν 2286/1995 αλλά εργασίες που απαιτούν, λόγω της
πολυπλοκότητάς τους, εξειδικευµένη τεχνική γνώση και επέµβαση, δηλαδή χρήση ειδικών
τεχνικών γνώσεων και αντιστοίχων µέσων και προορίζεται να επιτελεί καθ' εαυτό µία
οικονοµική και τεχνική λειτουργία.
8. Τα κατασκευαστικά έργα σταδίων, κολυµβητηρίων, Γυµναστηρίων, γηπέδων τένις,
γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτό του δεύτερου εν θέµατι
έργου, αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας κατονοµάζονται οι δραστηριότητες στις
οποίες αναφέρεται το άρθρο 1 παρ.2 στοιχείο β΄, που αποτελούν συµβάσεις έργου σύµφωνα
µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 (ΕΕ 134), αποτελούν συµβάσεις έργου και όχι συµβάσεις προµήθειας ή
υπηρεσιών.
9. Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και αν αποφασίσετε να συνεχίσετε (µη σύννοµα κατά τη
γνώµη µας) τη διαδικασία του διαγωνισµού ως προµήθεια αντί ως έργου, ζητούµε επιτακτικά
να θεωρήσετε τη κατοχή πτυχίου ΜΕΕΠ 2ης τάξης και άνω, ως τεκµηρίου καταλληλότητας
για την αποδεκτή συµµετοχή µιας εργοληπτικής επιχείρησης στο διαγωνισµό, καθώς τα
περισσότερα από τα στοιχεία (ίσως και παραπάνω) που ζητάτε, έχουν κατατεθεί από κάθε
εργοληπτική επιχείρηση στην αρµόδια επιτροπή ΜΕΕΠ του Υπουργείου, µε σκοπό τη
απόκτηση της αντίστοιχης τάξης πτυχίου και δεν πρέπει να ζητείται να κατατίθενται εκ νέου
σε κάθε επιτροπή.
Από τα παραπάνω (1) – (9) προκύπτει ότι τα εν θέµατι έργα αποτελούν ∆ηµόσια έργα και όχι
προµήθειες, οπότε πρέπει η δηµοπρασία και η εκτέλεσή του να γίνει σύµφωνα µε τον Νόµο
3669/2008 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 116) και
τις λοιπές διατάξεις για την κατασκευή δηµοσίων έργων.
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Κατά συνέπεια σας ζητούµε άµεσα να επαναπροκηρύξετε µε την ορθή διαδικασία
δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Έργων τα εν θέµατι έργα ώστε να εξασφαλιστεί και η βέλτιστη
εκτέλεσή τους.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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