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ΘΕΜΑ: «Προµήθεια και εγκατάσταση 3x500 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστηµάτων 
µε χρήση µηχανισµού net metering, σταθµού φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων και δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων».  

 

Κύριοι, 

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

 

1. Στην ενότητα 2.2.6 (Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα) και συγκεκριµένα στο 
σηµείο Α3 απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία (1) σύµβαση εγκατάστασης φ/β 
σταθµών τουλάχιστον 499kWp σε αποκατεστηµένους ΧΥΤΑ ή ΧΑ∆Α ή ΧΥΤΕΑ, όρος 
που κατά την άποψη του Συνδέσµου µας:  

-  είναι απαράδεκτος και προφανέστατα φωτογραφικός, 

- αποσκοπεί στην πλήρη εξάλειψη πραγµατικών ανταγωνιστικών συνθηκών κατά την 
διαγωνιστική διαδικασία, 

- δεν εξασφαλίζει  ισότιµη πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, 

- έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων και  

- συνεπάγεται τον αποκλεισµό σχεδόν όλων των δραστηριοποιούµενων στον κλάδο 
επιχειρήσεων µε την εξαίρεση µίας ή δύο.  

 

2. Ενώ πρόκειται για έργο, 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, 
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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 φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστηµάτων ∆ΕΝ συνιστά απλή 
προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων αλλά αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες ορθής 
τοποθέτησης και λειτουργίας εξοπλισµού, δηλαδή, οι εργασίες της σύµβασης για το εν 
θέµατι έργο, εµπίπτουν στην παρ. 7 του άρθρου 2, του Ν.4412/16, δηλαδή, αποτελούν 
έργο.  

Συνεπώς κατά την άποψη του Συνδέσµου µας η επίµαχη σύµβαση, παρανόµως, 
δηµοπρατείται ως σύµβαση υπηρεσιών, ενώ πρόκειται σαφώς για σύµβαση έργου.  

 

3. 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 και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε βάρος των 
οικονοµικών φορέων, σας ζητάµε:  

 

α) να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό  και να τον προκηρύξετε εκ νέου ως έργο και  

β) να άρετε κάθε φωτογραφικό - περιοριστικό κριτήριο συµµετοχής, 

 

ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια και οικονοµικά αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου.   

 
Με τιµή, 

 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ              ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 

 


