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ΘΕΜΑ: Ανάθεση της προµήθειας και εγκατάστασης κουφωµάτων στα Τµήµατα 
Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστήµιου Κρήτης στο Ηράκλειο.  

 

Κύριοι, 

 

Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την εν θέµατι διακήρυξη διαγωνισµού επί του οποίου   
σας καταθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:  

 

Ενώ πρόκειται για έργo, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 2, παρ. 1, εδάφιο 7 του 
Ν.4412/2016, επιλέγετε να τo 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 η εγκατάσταση κουφωµάτων ∆ΕΝ συνιστά απλή προµήθεια υλικών ή 
εξοπλισµού αλλά αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες ορθής κατασκευής, τοποθέτησης 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! 
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Οι εργασίες αυτές σαφώς εµπίπτουν στην έννοια του έργου, σύµφωνα µε την 
υποπερίπτωση α) της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16:  

"6) ως «δηµόσιες συµβάσεις έργων» και ως «συµβάσεις έργων» νοούνται οι συµβάσεις που 
έχουν ως αντικείµενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την 
εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται 
στο Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Α΄ και στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Β΄". 
 
Στο εν λόγω παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνεται και ο κωδικός 45420000, ο οποίος εν 
προκειµένω αναλύεται  στους  παρακάτω κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 

45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 
45421110-8 Εγκατάσταση µεταλλικών πλαισίων θυρών και παραθύρων 
45421111-5 Εγκατάσταση πλαισίων θυρών 
45421112-2 Εγκατάσταση πλαισίων παραθύρων 
  
45421130-4 Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 
45421131-1 Εγκατάσταση θυρών 
45421132-8 Εγκατάσταση παραθύρων 

 

Συνεπώς κατά την άποψη του Συνδέσµου µας η επίµαχη σύµβαση, όλως παρανόµως, 
δηµοπρατείται ως σύµβαση προµήθειας, ενώ πρόκειται σαφώς για σύµβαση έργου. Στο 
άρθρο 2 περ. 7 του Ν. 4412/2016, µε το οποίο εξειδικεύεται και συγκεκριµενοποιείται η 
σύµβαση έργου, προσδιορίζεται αναλυτικώς ως έργο το εξής: «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». Εξάλλου, κατά την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και του ΣτΕ, όταν η σύµβαση 
περιλαµβάνει τόσο στοιχεία συµβάσεως δηµοσίου έργου, όσο και στοιχεία άλλου τύπου 
δηµοσίας συµβάσεως, εκείνο που καθορίζει ποιες είναι οι εφαρµοστέες διατάξεις είναι το 
στοιχείο της συµβάσεως που είναι κύριο. Ειδικότερα, η εν λόγω σύµβαση έχει προεχόντως 
χαρακτήρα συµβάσεως δηµοσίου έργου, εφόσον η µελέτη και η εκτέλεση του έργου, 
αποτελούν, σε σχέση µε τα λοιπά καθήκοντα του αναδόχου, το κύριο αντικείµενο της 
σύµβασης (∆εν εννοείται δηλαδή εγκατάσταση κουφωµάτων χωρίς τις απαραίτητες 
µελέτες και εποµένως οι εν λόγω περιπτώσεις δεν υπάγονται στις προβλέψεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν.4412/16). Περαιτέρω, η εν λόγω σύµβαση  
στοχεύει στην επίτευξη ενός συγκεκριµένου λειτουργικού τεχνικού αποτελέσµατος, όπως 
αυτό το αποτέλεσµα περιγράφεται στην σχετική µελέτη. Εποµένως, βάσει της συνολικής 
εκτίµησης του αντικειµένου της δηµοπρατούµενης σύµβασης, ανεξαρτήτως του ύψους της 
ποσοστιαίας συµµετοχής του προς προµήθεια εξοπλισµού στον συνολικό συµβατικό 
προϋπολογισµό, προκύπτει ότι η δηµοπρατούµενη σύµβαση στοχεύει σε συγκεκριµένο 
λειτουργικό τεχνικό αποτέλεσµα, όπως αυτό έχει σχεδιασθεί και πρόκειται να 
κατασκευασθεί βάσει των µελετών του έργου (βλ. ΣτΕ 2387/2009 σκ. 8˙ ∆ΕΕ, απόφαση 
της 19.4.1994, C-331/92, Gestion Hotelera Internacional Sa κλπ, σκ.23-29, απόφαση της 
18.1.2007, C-220/05, Jean Hauroux κλπ, σκ. 37-41, απόφαση της 21.2.2008, C-412/04, 
Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκ. 47-52 κ.ά.). 
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Ειδικότερα, για την κατασκευή και εγκατάσταση κουφωµάτων η εν θέµατι διακήρυξη 
προβλέπει την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες υπάγονται στην έννοια του δηµοσίου έργου. Η 
εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι απαραίτητη για την παραγωγική λειτουργία, για την 
εκπλήρωση δηλαδή του ολοκληρωµένου τεχνικού αποτελέσµατος, στο οποίο αποβλέπετε 
ως Αναθέτουσα Αρχή µε την προκήρυξη του διαγωνισµού. Υπό τα δεδοµένα εποµένως 
αυτά, η εν λόγω σύµβαση έχει χαρακτήρα προεχόντως δηµόσιας συµβάσεως έργου και θα 
έπρεπε να καλούνται σε αυτόν νοµίµως λειτουργούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Πράγµα 
που δεν έγινε κατά προφανή παράβαση του άρθρου 2 ν. 4412/2016 και των άρθρων 2 και 
33 παρ. 1 εδ. β Οδ. 2014/24/ΕΕ και 2 Οδ. 2014/25/ΕΕ. 

 

Κατόπιν αυτών και προκειµένου η διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού να µην  
αντιστρατεύεται τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου περί αναθέσεως συναφών 
συµβάσεων, αλλά ούτε και τις γενικές αρχές της προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισµού, της ισότιµης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων σας ζητάµε να 
ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό  και να τον προκηρύξετε εκ νέου ως έργο ώστε να 
εξασφαλιστεί η άρτια και οικονοµικά αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου από 
πιστοποιηµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 

Με τιµή,  
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 


