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Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 
Αριθ. Πρωτ. 1792 
Προς  
Την Περιφέρεια Αττικής 
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  
Τμήμα Υδραυλικών έργων-Λιμενικών έργων-Εγγείων  Βελτιώσεων 
 
Κοινοποίηση: 
-    Τπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
      κ. Νικόλαο Βούτση 
-     Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής 
      κα Καλλιόπη Καρδαμίτση 
- Περιφερειάρχη Αττικής 
      κα  Ρένα Δούρου  
- Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

κ. Χρήστο Καραμάνο 
 
 
Θέμα : Διακήρυξη  ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την  
επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών  με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14»  προϋπολογισμού 1.000.000  
ευρώ με ΦΠΑ. 
 
Κύριοι, 
Έκπληξη προκάλεσε στα μέλη της  Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, η 
δημοσιευθείσα διακήρυξη του δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 
διαγωνισμός που πρόκειται να διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό προμηθειών 
Δημοσίου και  όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 
 Έτσι, για την υλοποίηση  του έργου αυτού, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ,   

καλείται  οιοσδήποτε  να υποβάλλει προσφορά  και όχι πιστοποιημένες  

εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του 

Τπουργείου Τποδομών.  

Παραδόξως όμως, σύμφωνα με τη διακήρυξη (αρ. 4 παρ. δ .εδ. 2α)  «ο οιοσδήποτε 

που καλείται  να υποβάλλει προσφορά» πρέπει να διαθέσει το κατάλληλο 

επιστημονικό προσωπικό   και συγκεκριμένα: 

-¨Έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης 

σχολής  ή Γεωπόνο ή Δασολόγο, ως Προϊστάμενο εργοταξίου,   με χρόνο κτήσης 

πτυχίου τουλάχιστον 10  έτη και με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο των 

υδραυλικών έργων  
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-Έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο ή απόφοιτο ΣΕΙ σε σχετικό αντικείμενο Πολιτικό 

Μηχανικό ή Γεωπόνο ή Δασολόγο ως αντικαταστάτη Προϊστάμενου εργοταξίου με 

χρόνο κτήσης πτυχίου τουλάχιστον 5  έτη και με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο 

αντικείμενο των υδραυλικών έργων. 

Παρά ταύτα δεν καλούνται προς συμμετοχή πιστοποιημένες  εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του 
Τπουργείου Τποδομών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία, ως οι μόνες κατάλληλες 
για την υλοποίησή του έργου αυτού σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης, όπως, προφανώς,  επιθυμεί η αναθέτουσα Αρχή. 
Ουσιαστικά δηλαδή η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι απαιτούνται επιστημονικές 

γνώσεις και εμπειρία συγκεκριμένων μάλιστα ετών για να υλοποιηθεί το υπόψιν 

έργο και όμως δεν απευθύνεται στους έχοντες τα προσόντα αυτά και δεν 

προκηρύσσει το διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων 

έργων.  Όμως μόνο οι πιστοποιημένοι εργολήπτες παρέχουν έργα υψηλών τεχνικών  

προδιαγραφών που σχετίζονται άμεσα και  με την εξασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος.   

Η στρέβλωση της νομοθεσίας και η δημοπράτηση έργων ως ανωτέρω έχει μόνο 

πολλαπλές  αρνητικές συνέπειες, αφού, κατά κανόνα,  δεν πληρούνται βασικά 

κριτήρια και συγκεκριμένα η συμμόρφωση του οιουδήποτε αναδόχου προς τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, η αειφορία της κατασκευής, η ασφάλεια των 

εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου διαρκούσης της κατασκευής, η 

καταγραφή των εργαζομένων και  κατ΄επέκταση η καταβολή των αντίστοιχων  

ασφαλιστικών  εισφορών.  

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), έχουν μόνιμη 
στελέχωση από μηχανικούς του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του 
ΤΠΤΜΕΔΙ. Οι μηχανικοί αυτοί, μεταξύ των άλλων καθηκόντων τους, είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων. Έτσι, αν  συμβεί ένα μικρότερο ή 
μεγαλύτερο εργατικό ατύχημα, είναι αυτοί οι μηχανικοί που θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, ενώ, αν το έργο έχει ανατεθεί σε μη εργοληπτική 
επιχείρηση, αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη θα βρεθούν μόνο οι μηχανικοί της 
υπηρεσίας. 
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της Ένωσής μας, 
που, εκτός των άλλων, είναι η προάσπιση των επαγγελματικών  συμφερόντων  των 
μελών  της, εργοληπτών δημοσίων έργων. ζητούμε άμεσα τη ματαίωση του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού  και την εναρμόνιση  των τευχών δημοπράτησης  με την 
ισχύουσα νομοθεσία.    

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΣΤΛΙΔΗ                                                ΕΤΑΓΓΕΛΟ Θ. ΚΑΕΛΑ 

 
 
 


