
                                                                                                       
 
 

 Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 
Αριθ. Πρωτ. 1199    
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά 
 
Κοινοποίηση: 
-Γενική  Γραμματεία Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής  
 κα Καλλιόπη Καρδαμίτση 
-Δήμαρχο Πειραιά  
 κ. Ιωάννη Μώραλη 
 
 
Θέμα: Ηλεκτρονικοί ανοικτοί δημόσιοι  μειοδοτικοί  διαγωνισμοί του Δήμου 
Πειραιά για την ανάδειξη αναδόχων  εκτέλεσης εργασιών  
 
Κύριοι, 
 
Μέλη μας διαμαρτύρονται, γιατί η Υπηρεσία σας δημοσίευσε  τέσσερις   διακηρύξεις 
για την ανάδειξη αναδόχων για τις εργασίες  με τίτλους:  
«Επισκευές και Ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά 
2016», προϋπολογισμού 299.993,31 ευρώ  
«Επισκευές και Ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά  κτίρια του  Δήμου Πειραιά 
έτους 2016 », προϋπολογισμού 148.664,26 ευρώ  
 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου – Συντήρηση βρεφονηπιακών 
σταθμών» προϋπολογισμού 116.000 ευρώ και  
«Επισκευές και Ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά  κτίρια του  Δήμου Πειραιά 
έτους 2016 », προϋπολογισμού 99.998,32 ευρώ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και όχι σύμφωνα με τις κωδικοποιημένες 
διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α 116/18-06-08), νομοθεσία κατασκευής δημοσίων 
έργων,  όπως ισχύει σήμερα. 
Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι οι εν λόγω διαγωνισμοί αφορούν σε κατασκευές 
δημοσίων έργων, όπως ορίζονται στο άρ. 1  του Ν. 3669/08 και  οι αναφερόμενες στα 
τεύχη δημοπράτησης απαιτήσεις αφορούν  σε εργασίες και υλικά που είναι 
καταγεγραμμένα στα άρθρα των Οικοδομικών Τιμολογίων  των Δημοσίων Έργων. 
Παρά ταύτα  καλούνται προς συμμετοχή φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες 
αυτών που έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των εργασιών, όπως θα 
προκύπτει από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο και Εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο  ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών με τάξη πτυχίου 
Α2 και άνω στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, (για τους τρείς πρώτους 
διαγωνισμούς). 
Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρείται το εξής παράδοξο: 
Αφενός καλείται ο οιοσδήποτε να δώσει προσφορά και αφετέρου, ταυτόχρονα,  
τηρούνται τα όρια του ΜΕΕΠ, ως οι διαγωνισμοί να προκηρύσσονταν με τη 



νομοθεσία των δημοσίων έργων και καλούνται πιστοποιημένοι εργολήπτες που 
έχουν πτυχίο από Α2 τάξη και άνω. Αποκλείονται δηλαδή οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που διαθέτουν πτυχίο Α1 τάξεως, την ίδια στιγμή που επιτρέπεται η 
συμμετοχή οιουδήποτε τρίτου και δη  μη πτυχιούχων μηχανικών.   
Όμως μόνο οι πιστοποιημένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών 
 είναι κατάλληλες για την υλοποίησή των  έργων  αυτών. 
Απεναντίας ο οιοσδήποτε τρίτος, που μπορεί να δώσει προσφορά, δεν έχει τις 
γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων,  η δε εμπειρία, που τυχόν έχει 
αποκτηθεί από την προγενέστερη εκτέλεση παρομοίων εργασιών, δεν επαρκεί για 
την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων, που ενδέχεται να 
αναφύονται κατά την εκτέλεσή τους.   
Η δημοπράτηση έργων ως ανωτέρω, ενδέχεται να  έχει πολλαπλές  αρνητικές 
συνέπειες, αφού, συνήθως,  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.   
Τέλος 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 ΥΠΥΜΕΔΙ. Οι 
μηχανικοί αυτοί, μεταξύ των άλλων καθηκόντων τους, είναι υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια των εργαζομένων. Στην περίπτωση που 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.  
Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω  και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού 
της Ένωσής μας, που, εκτός των άλλων, είναι η προάσπιση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των μελών μας, εργοληπτών δημοσίων έργων, ζητούμε όπως 
επαναδημοπρατήσετε   σύμφωνα με τις κωδικοποιημένες διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ Α 116/18-06-08), όπως ισχύει σήμερα. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 


