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ΘΕΜΑ:

ΚΑΙ

"Προκήρυξη αρ. 18/2014- Πρόχειρος διαγωνισµός για την ανάθεση
υπηρεσιών εκτέλεσης τριών (3) ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στα όρια
της δηµοτικής ενότητας Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας"

Κύριοι,
Ύστερα από καταγγελίες Μελών µας σχετικά µε την δηµοπράτηση του εν θέµατι έργου ως
υπηρεσίας και όχι ως τεχνικού έργου οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι στο άρθρο 1 παρ.2
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».
Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι ο εν θέµατι διαγωνισµός
αφορά δηµόσιο έργο και όχι υπηρεσία, 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.
Κατά συνέπεια σας ζητούµε άµεσα να επαναπροκηρύξετε µε την ορθή διαδικασία
δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Έργων το εν θέµατι έργο ώστε να εξασφαλιστεί και η βέλτιστη
εκτέλεσή του.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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