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ΘΕΜΑ: Επιστολή Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, αναφορικά με
διακηρύξεις διαγωνισμών προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων.
ΣΧΕΤ.:

1.
2.
3.
4.

Η από 4-12-2017 επιστολή Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών
Τα αρ.79813/28-12-2017 και 2439/18-1-2018 έγγραφά μας
Το αρ.43615/20-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Το αρ.2093/5-2-2018 έγγραφο του Δήμου Θερμαϊκού

Αναφορικά με την από 4-12-2017 επιστολή σας σχετικά με τη διακήρυξη του
διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ
LED ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» και σε συνέχεια του σχετικού (4)
εγγράφου του Δήμου Θερμαϊκού, παρατηρούμε τα εξής:
Ο ανωτέρω διαγωνισμός που διεξάγει ο Δήμος Θερμαϊκού, διέπεται από τις
διατάξεις του Ν.4412/16 και έχει προϋπολογισμό 3.632.828,00 (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ). Λόγω του ύψους του διαγωνισμού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Βιβλίου
IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016, οι οποίες εφαρμόζονται στις διαφορές που
προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων που εκκινούν μετά την 26η
Ιουνίου 2017, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς
να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 345 παρ.1
του Ν.4412/2016)
Σύμφωνα με το Άρθρο 360 του Ν.4412/2016 «Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 1. Κάθε
ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση
του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την
υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης
της αναθέτουσας αρχής. 2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 3. Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων

της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός
από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1.».
Κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι έχει έννομο
συμφέρον μπορεί να προσφύγει κατά πράξεων στα πλαίσια διαδικασίας διεξαγωγής
δημόσιου διαγωνισμού που κατατείνει σε ανάθεση διοικητικής σύμβασης που υπάγεται
λόγω προϋπολογιζόμενης δαπάνης στις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374)
του Ν.4412/2016, στην αρμόδια επιτροπή, κάτι που εν προκειμένω δεν έγινε.
Παρά ταύτα, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, ζητήσαμε από το Δήμο Θερμαϊκού
να εκθέσει τις απόψεις του επί της επιστολής σας και λάβαμε το σχετικό (4) έγγραφό
του, φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε.
Θεωρούμε ότι το έγγραφο του Δήμου Θερμαϊκού απαντά πλήρως και επαρκώς στις
αιτιάσεις και τους προβληματισμούς σας και ταυτίζεται με την άποψη της υπηρεσίας
μας επί των θιγόμενων ζητημάτων.
Συγκεκριμένα, σε μικτές συμβάσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο αναλογικά μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Όπως
καταδεικνύει ο Δήμος Θερμαϊκού στο απαντητικό έγγραφό του, το συνολικό κόστος
των εργασιών εγκατάστασης και τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων, δεν
υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού και συνεπώς το αντικείμενο της
σύμβασης δε μπορεί να θεωρηθεί ως έργο, εφόσον το υπέρτερο μέρος αυτής είναι
προμήθεια (95%).
Περαιτέρω, από την διακήρυξη του διαγωνισμού, δεν προκύπτει ότι οι όροι που
αφορούν στην τεχνική και οικονομική ικανότητα των διαγωνιζομένων, είναι
υπερβολικοί και καταχρηστικοί, ούτε ότι περιορίζουν υπέρμετρα την ανάπτυξη του
ελεύθερου ανταγωνισμού, εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται στην ισχύουσα
νομοθεσία (Ν.4412/16), περιλαμβάνεται στα υποδείγματα διακηρύξεων της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αλλά και νομολογιακά έχει επανειλημμένως κριθεί ως νόμιμη.
Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας ουδεμία δυνατότητα έχει
περαιτέρω παρέμβασης επί των προαναφερομένων ζητημάτων.

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
(Σχετ. 27/5-1-2018)

Συνημμένα:
Το αρ.2093/5-2-2018 έγγραφο του Δ.Θερμαϊκού

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ :
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών
Φειδίου 14-16
ΤΚ 10678, Αθήνα
Email: info@sate.gr
Κοινοποίηση:
1. ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Οικ.Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικ.Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ 10563, Αθήνα
Υπόψη κου Γ. Πολυκαλά

