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Αριθ. Πρωτ.:29789Α/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 11 Μαρτίου  2016 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ  Το 

ΕΚΕΤΑ / Ι∆ΕΠ  
 
        ΚΟΙΝ/ΣΗ:  

1. Γ.Γ.Ε.Τ.  
2. Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

                                                                     
ΘΕΜΑ: «∆ιεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός του ΕΚΕΤΑ /Ι∆ΕΠ µε 
 αντικείµενο: ∆ιαµόρφωση Χώρων Κοινής Υποδοµής αξίας 450.000 € µε 
 ΦΠΑ» - ∆εύτερη επιστολή µας   
ΣΧΕΤ.: (α) Η από 17-2-2016 (Α.Π. 29789) επιστολή µας προς εσάς µε το ίδιο θέµα 
 (β) Η από 23-2-2016 (Α.Π. 29831) απάντησή σας. 
  
Κύριοι,  

 

Με το (β) σχετικό επιχειρείτε να απαντήσετε στην (α) σχετική διαµαρτυρία µας αναφορικά µε 
το γεγονός της δηµοπράτησης του εν θέµατι διαγωνισµού ως προµήθειας και όχι ως τεχνικού 
έργου, όπως και θα έπρεπε.  

Οφείλουµε να σας επαναλάβουµε ορισµένα εδάφια του (α) σχετικού εγγράφου των οποίων 
το νόηµα επιχειρείτε να στρεβλώσετε στην (β) απάντησή σας, ελπίζουµε από έλλειψη 
σχετικής εµπειρίας.  

Α. Συγκεκριµένα, στο σηµείο 5 του (α) σχετικού αναφέρουµε ότι στο προοίµιο της 18/2004 
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 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».  

Από την ανωτέρω διατύπωση εύκολα ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι ο εν θέµατι διαγωνισµός ∆ΕΝ εµπίπτει στην περίπτωση των παρεµπιπτουσών 
εργασιών που περιγράφονται ανωτέρω αλλά αφορά σαφέστατα κατασκευαστικές 
εργασίες ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας εξοπλισµού σε κτίριο, οι οποίες 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 προορίζονται να επιτελούν καθ' εαυτό µία οικονοµική και τεχνική λειτουργία, η 
οποία θα παράγει και συγκεκριµένο αποτέλεσµα.   
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Β. Ταυτόχρονα οφείλουµε εκ νέου να επισηµάνουµε ότι εφόσον το έργο 
επαναπροκηρυχθεί ορθώς ως τεχνικό έργο και όχι ως προµήθεια θα 
εξασφαλιστούν:  

 

• η βέλτιστη επί της αρχής εκτέλεσή του, 

• η ανάδειξη του αναδόχου µε αντικειµενικά κριτήρια, αφού ∆ΕΝ θα έχουν εφαρµογή 
τα υποκειµενικά κριτήρια βαθµολόγησης που τίθενται στην εν θέµατι διακήρυξη µε το 
άρθρο 10.2 Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, 

• ο αυξηµένος ανταγωνισµός αφού δεν θα υπάρχει ως προαπαιτούµενο η εµπειρία και  

• ότι δεν θα εφαρµοστεί η βαθµολογία, η οποία, κατά µεγάλο µέρος, δεν αφορά το 
παραγόµενο προϊόν όπως θα έπρεπε αλλά τη διαδικασία κατάθεσης. 

 

Κατά συνέπεια, σας ζητούµε ΚΑΙ ΠΑΛΙ άµεσα να επαναπροκηρύξετε µε την ορθή και 
νόµιµη διαδικασία δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Εργων σύµφωνα µε τον Νόµο 3669/2008 
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α 116) και τις λοιπές 
διατάξεις για την κατασκευή δηµοσίων έργω  το εν θέµατι έργο, ώστε να εξασφαλιστεί και η 
βέλτιστη εκτέλεσή του και οι συνθήκες διαφάνειας κατά την ανάθεσή του, απαιτήσεις που 
δεν εξασφαλίζονται στο ακέραιο µε την υφιστάµενη διαδικασία δηµοπράτησης του έργου, 
κατά την οποία δεν υφίσταται ούτε καν προϋπολογισµός!  

 

Με τιµή, 
 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
          ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
 


