
 
 

 
Αθήνα, 2 Αυγούστου  2013 

 
Αριθ. Πρωτ. 2162 
Προς 
Το Δήμαρχο  Ελευσίνας 
κ. Γεώργιο Τσουκαλά 
 
Κοινοποίηση: 
- Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο 

- Περιφερειάρχη Αττικής 

κ. Ιωάννη Σγουρό 

 
 
Θέμα: Μειοδοτικοί  διαγωνισμοί   για την εκτέλεση εργασίας  με τίτλους 
«Συντήρηση – ευπρεπισμός κοινοχρήστων και ακάλυπτων χώρων της Δ.Ε. 
Ελευσίνας» και «Συντήρηση –ευπρεπισμός κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων 
της Δ.Ε. Μαγούλας», προϋπολογισμού δαπάνης 180.000 και 73.800 ευρώ, που 
πρόκειται να λάβουν  χώρα την 05-08-2013 και την 08-08-2013 αντιστοίχως, στο 
Δήμο Ελευσίνας. 
 
 
 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμαστε για τους  διαγωνισμούς  του θέματος,  
οι οποίοι   δεν διενεργούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, αν και  
δικαιούμενοι συμμετοχής   είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι εργοληπτικού 
πτυχίου Α2 και Α1  τάξεως αντιστοίχως  για έργα πρασίνου.  
Δηλαδή δικαιούμενοι συμμετοχής είναι μόνο ειδικευμένες  εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του 
Υπουργείου Υποδομών  σε συγκεκριμένες τάξεις και κατηγορίες πτυχίου,  
κατάλληλες  για την κατασκευή των  συγκεκριμένων  δημοσίων  έργων και όμως 
αυτά δεν δημοπρατούνται σύμφωνα με το Ν. 3669/08, ως ισχύει σήμερα. 
Όμως στο άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3669/08  (ΦΕΚ 116Α/18-06-08)  αναφέρεται ότι: 
«Δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ. 1 και συνδέονται 
με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο. Ως έργο 
νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η 
οικονομικά ή λειτουργικά αυτοτελής λειτουργία που απαιτεί τεχνική γνώση ή 
επέμβαση» και επιπλέον στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου Νόμου αναφέρεται ότι «Τα 
δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική μελέτη από ειδικευμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92. 



Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης  με τις 
εργολαβίες αυτές  πρόκειται να συντηρηθεί το πράσινο (χλοοτάπητας-φυτά) και να 
πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης, διαμόρφωσης και  ευπρεπισμού των 
χώρων  καθώς και να πραγματοποιηθεί αποδόμηση-κομποστοποίηση του φυτικού 
υλικού.  Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι  οι εργασίες που πρόκειται να 
εκτελεστούν και τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι εργασίες και 
υλικά  που περιλαμβάνονται στα ισχύοντα ενιαία τιμολόγια δημοσίων έργων και 
ειδικότερα τα περισσότερα εξ αυτών  αναφέρονται  στα  ενιαία τιμολόγια  έργων 
πρασίνου.  
Κατά συνέπεια είναι σαφές  ότι οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί  έπρεπε να έχουν 
προκηρυχθεί με βάση τις   διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων  έργων , γεγονός που 
αντιλαμβάνεται και η δημοπρατούσα Αρχή, αφού καλεί μόνο εργολήπτες δημοσίων 
έργων που έχουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία να λάβουν μέρος στους 
διαγωνισμούς και να υλοποιήσουν  τεχνικά άρτια και ολοκληρωμένα έργα προς  
όφελος των κατοίκων της περιοχής σας και αναβάθμισης της αισθητικής του τόπου.  
Για τους λόγους αυτούς και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, 
ζητούμε όπως  ακυρώσετε τους  εν λόγω διαγωνισμούς  και επαναδημοπρατήσετε  
σύμφωνα με τις κωδικοποιημένες διατάξεις του  Νόμου  3669/08, ως ισχύει σήμερα.  

 
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας 
 
    
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
 
 
 
 
 


