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ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυµάτων Τ.∆. Παρακαλάµου του ∆ήµου Άνω
Καλαµά
Κύριοι,
Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού επί του
οποίου σας καταθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
1. Ενώ πρόκειται για έργο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 2, παρ. 1, εδάφιο 7
του Ν.4412/2016, επιλέγετε να το δηµοπρατήσετε ως προµήθεια.
Ειδικότερα για την έννοια έργο ή προµήθεια, παρατίθεται το άρθρο 2 παρ 7 και 8 του Ν
4412/16:
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών
µηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση µίας οικονοµικής ή τεχνικής
λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούµενου εδαφίου απαιτεί ιδίως
την εφαρµογή µελέτης κατά την έννοια του παρόντος, µε τη χρήση τεχνικών
γνώσεων και µεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδοµών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας,
οικοδοµικών,
υδραυλικών,
ηλεκτροµηχανολογικών,
λιµενικών,
βιοµηχανικών
ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις µεταλλείων ή
όπως οι κατηγορίες αυτές διαµορφώνονται από τις κείµενες διατάξεις και των υποδοµών εκ
του συνδυασµού των ανωτέρω κατηγοριών,
8) ως «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» και ως «συµβάσεις προµηθειών» νοούνται οι
συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή
τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων. Μια σύµβαση προµηθειών
µπορεί να περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης"
Είναι προφανές ότι το δηµοπρατούµενο αντικείµενο που περιλαµβάνει την προµήθεια και
εγκατάσταση όλου του αναγκαίου µηχανολογικού εξοπλισµού και των λοιπών έργων
υποδοµής ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης,
καθώς και τη δοκιµαστική λειτουργία της ΕΕΛ για 6 µήνες ∆ΕΝ συνιστά απλή προµήθεια
υλικών και εξοπλισµού , αλλά αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες ορθής τοποθέτησης,
εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισµού, δηλαδή, οι εργασίες της σύµβασης για το εν
θέµατι έργο, εµπίπτουν στην παρ 7 του άρθρου 2, του Ν.4414/16, δηλαδή,
αποτελούν έργο!
2. Σχετικά σηµειώνουµε ότι η εν θέµατι δηµοπράτηση αποτελεί όµοια περίπτωση µε δύο
έργα του ∆ήµου Σιθωνίας για τα οποία η ΕΑΑ∆ΗΣΥ είχε κρίνει ότι έπρεπε να
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δηµοπρατηθούν ως έργα και όχι ως προµήθεια (βλ. συν. Ειδική έκθεση 1/2016
παράγραφος Ε.2.1).
Συγκεκριµένα, η ΕΑΑ∆ΗΣΥ µεταξύ άλλων, αναφέρει ότι: "Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία
του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ), οµοίως και του ΣτΕ (όπως π.χ. απόφαση
ΣτΕ 2387/2009 παρ. 8 και 3932/2012 παρ. 3): ‘’ο ορισµός µιας δηµόσιας συµβάσεως ως
συµβάσεως έργου, προµηθειών και υπηρεσιών ανάγεται στο κοινοτικό δίκαιο και δεν
εξαρτάται από το χαρακτηρισµό της ίδιας συµβάσεως µε βάση την εθνική νοµοθεσία (βλ.
∆ΕΚ, απόφαση της 18.7.2007, C- 382/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκ. 30). […] όταν η
σύµβαση περιλαµβάνει τόσο στοιχεία συµβάσεως δηµοσίου έργου όσο και στοιχεία άλλου
τύπου δηµοσίας συµβάσεως, εκείνο που καθορίζει τις εφαρµοστέες περί δηµοσίων
συµβάσεων διατάξεις είναι το στοιχείο της συµβάσεως που είναι κύριο. Ειδικότερα, η
σύµβαση έχει, προεχόντως, χαρακτήρα συµβάσεως δηµοσίου έργου µόνον εφόσον η
µελέτη και εκτέλεση του έργου αποτελούν, σε σχέση µε τα λοιπά καθήκοντα του αναδόχου,
το κύριο αντικείµενο της συµβάσεως.. . . Εν προκειµένω, µε βάση τα προεκτεθέντα, ακόµα
και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η αξία των εργασιών, ανηγµένη στην προϋπολογιζόµενη αξία
του προµηθευόµενου εξοπλισµού αναβάθµισης των ΕΕΛ, όπως και η παροχή υπηρεσιών
που περιλαµβάνονται στη σύµβαση υπολείπονται ουσιωδώς της αξίας του προµηθευόµενου
εξοπλισµού αναβάθµισης των ΕΕΛ, εντούτοις προκύπτει ότι κύριος σκοπός της σύµβασης
δεν είναι η προµήθεια των υποσυστηµάτων του εξοπλισµού (τα οποία πάντως δεν µπορούν
να λειτουργήσουν αυτόνοµα, χωρίς δηλαδή να γίνουν ειδικές εργασίες τοποθέτησης –
εγκατάστασης) ούτε η παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες έχουν παρεπόµενο χαρακτήρα,
αλλά η κατασκευή ενός πλήρους λειτουργικού έργου."
Σηµειώνουµε οτι βάσει της Ειδικής Έκθεσης 1/2016 η ΕΑΑ∆ΗΣΥ αποφάσισε την διακοπή
της διαδικασίας ανάθεσης των εν λογω συµβάσεων!
3. Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό και να
προκηρυχθεί εκ νέου ως έργο.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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