
 
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2015 

Αριθ. Πρωτ. 1943 

Προς 

Τo Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

κ. Χρήστο Βρεττάκο 

 

Κοινοποίηση: 
-    Τπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
      κ. Νικόλαο Βούτση 
-     Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής 
      κα Καλλιόπη Καρδαμίτση 
- Περιφερειάρχη Αττικής 
      κα  Ρένα Δούρου 
- Αντιπεριφερειάρχη Τποδομών και Δικτύων 

       κα Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική 

 

Θέμα: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας για την 

ανάδειξη αναδόχου για την  «Ανακατασκευή δημοτικού σταδίου  Π.Σαλπέας στο 

Δήμο  Κερατσινίου-Δραπετσώνας», προϋπολογισμού 395.877, 96 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Κύριε Δήμαρχε,  

Έκπληξη προκάλεσε στα μέλη της Ένωσής μας η δημοσιευθείσα διακήρυξη του 

Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανακατασκευή 

του δημοτικού σταδίουστο Δήμο σας,σύμφωνα με τις διατάξεις περί παροχής 

υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών, και όχι σύμφωνα με αυτές του Ν. 3669/08, 

«Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα. 

 Έτσι, για την κατασκευή του έργου αυτού, προϋπολογισμού 399.750 ευρώ,   καλείται  

οιοσδήποτε  να υποβάλλει προσφορά  και όχι πιστοποιημένες  εργοληπτικές 

επιχειρήσεις του Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Τπουργείου 

Τποδομών.   

Όμως, εν προκειμένω και  με την εν λόγω μελέτη προβλέπεται να γίνουν οι 

απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή του δημοτικού σταδίου και τον 

εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου, οι οποίες απαιτούν τεχνική γνώση 

και επέμβαση και συνδέονται άμεσα με το έδαφος. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την περιγραφή θα πρέπει να αποξηλωθεί ο 

υφιστάμενος χλοοτάπητας, να αποξηλωθεί  το  υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο, να 

τοποθετηθούν τα απαραίτητα αποστραγγιστικά και χωματουργικά υλικά , να 

τοποθετηθεί το νέο αρδευτικό δίκτυο και  ο χλοοτάπητας.  



Εν συνεχεία θα πρέπει να διαγραμμιστεί ο χώρος για τις αγωνιστικές ανάγκες του 

γηπέδου, να τοποθετηθούν πάγκοι, εξέδρες, οικίσκοι και τέλος να γίνει ο καθαρισμός 

και η αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου, η κλάδευση των δένδρων και η 

συντήρηση του αγωνιστικού χώρου. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του υπόψιν έργου περιλαμβάνει 24 άρθρα, τα οποία 

αναφέρονται ως «Εργασίες». Όμως, 13 εξ αυτών είναι άρθρα που περιλαμβάνονται 

στα ενιαία τιμολόγια δημοσίων έργων στις κατηγορίες των υδραυλικών έργων, των 

έργων οδοποιίας και των έργων πρασίνου καθώς και άρθρα του αναλυτικού 

τιμολογίου των ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

υγκεκριμένα: 

 Άρ. 1. Εργασίες εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες αντιστοιχεί  στο 

άρθρο του τιμολογίου  οδοποιίας  ΝΕΣ ΟΔΟ Α2 με αντίστοιχο άρθρο 

αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α 

 Άρ. 2. Εργασίες αποξήλωσης χλοοτάπητα  αντιστοιχεί  στο άρθρο τουτιμολογίου  

πρασίνου ΝΕΣ ΠΡ Γ1  με αντίστοιχο άρθρο αναθεώρησης ΠΡ 1140 

 Άρ. 3. Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου ποταμού  αντιστοιχεί  στο άρθρο 

του τιμολογίου   υδραυλικών έργων ΝΕΣ ΤΔΡ 5.07  με αντίστοιχο άρθρο 

αναθεώρησης ΤΔΡ 6069 

 Άρ. 4. Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας  αντιστοιχεί  στο άρθρο 

του τιμολογίου  πρασίνου ΝΕΣ ΠΡ Γ4  με αντίστοιχο άρθρο αναθεώρησης ΠΡ 

1620 

 Άρ. 6 Προμήθεια και επίστρωση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα  αντιστοιχεί  

στο άρθρο του τιμολογίου  πρασίνου ΝΕΣ ΠΡ Ε13.2  με αντίστοιχο άρθρο 

αναθεώρησης ΠΡ 5510 

 Αρ. 7 Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα αντιστοιχεί σε τρία αθροιστικά άρθρα 

του τιμολογίου πρασίνου ήτοι:  

α). άρδευση  χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) ΝΕΣ 

ΠΡ Σ 2.2.5 με άρθρο αναθεώρησης το ΠΡ 5522 

β). λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος ΝΕΣ ΠΡ Σ 3.3 με άρθρο 

αναθεώρησης το ΠΡ 5730 

γ). Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική 

μηχανή ΝΕΣ ΠΡ Σ 4.8.1  με άρθρο αναθεώρησης το ΠΡ 5530 

 Άρ. 18 . Εργασία καθαρισμού και αποψίλωσης περιβάλλοντος χώρου γηπέδου 

αντιστοιχεί στο άρθρο του τιμολογίου πρασίνου ΝΕΣ ΠΡ Σ 8. 1.1 με άρθρο 

αναθεώρησης το ΠΡ 5390 και ΄ 

 Άρ. 24 Προμήθεια και διάστρωση χαλικιού αντιστοιχεί στο άρθρο του τιμολογίου 

των υδραυλικών έργων  ΝΕΣ ΤΔΡ 5.09.01 με άρθρο αναθεώρησης το  ΤΔΡ 6067 

 

Επιπλέον  τα άρθρα : 

 12. Εργασίες αποξήλωσης –καθαρισμού και επανατοποθέτησης εκτοξευτών με 

ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, 

 13. Εργασία τοποθέτησης και προμήθεια εκτοξευτών με ενσωματωμένη 

ηλεκτροβάνα 

 14. Εργασία τοποθέτησης και προμήθεια εκτοξευτών χωρίς ηλεκτροβάνα 



 15. Εργασία τοποθέτησης και προμήθεια ηλεκτροβανών επαγγελματικού τύπου 

καθώς και   

 16. Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος  

αποτελούν  άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων  ηλεκτρομηχανολογικών 

εργασιών  για τα δημόσια έργα  

 

Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι πρόκειται για κατασκευή δημοσίου έργου και 

έπρεπε να καλούνται προς υλοποίησή του αποκλειστικά πιστοποιημένες  

εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(ΜΕΕΠ) του Τπουργείου Τποδομών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία, ως οι 

μόνες κατάλληλες για την κατασκευή του έργου αυτού σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης. 

Η στρέβλωση της νομοθεσίας και η δημοπράτηση έργων ως εργασίες  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 καθώς και η δεκαπεντάμηνη περίοδος εγγύησης – 

συντήρησης που κατά κανόνα ισχύει στα δημόσια έργα. 

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 περί κατασκευής δημοσίων έργων.    
 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Αντιπρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΣΤΛΙΔΗ              ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


