
 
 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017 

Αριθ.Πρωτ.695 

Προς 

Το Δήμαρχο Περιστερίου  

κ. Ανδρέα Παχατουρίδη 

 

Κοινοποίηση: 

Γενική  Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκησης  Αττικής  

κα Καλλιόπη Καρδαμίτση 

 

Θέμα: Συντήρηση πρασίνου του Δήμου Περιστερίου 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

 

Μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων,  διαμαρτύρονται για το περιεχόμενο της 

υπ΄αριθμ. 29/02.02.2017 πράξεως του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου 

Περιστερίου. 

Όπως γνωρίζετε με την ως άνω πράξη εγκρίθηκε η διενέργεια δαπάνης για την 

υλοποίηση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία «υντήρηση 

πρασίνου», ύψους 120.000 ευρώ.  

Όμως:  

το άρθρο 2 παρ. 7  Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι ως έργο νοείται το αποτέλεσμα 

ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό 

καθαυτό για την εκπλήρωση μια οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των  

εργασιών αυτών απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης με τη χρήση τεχνικών γνώσεων 

και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές , 

συντηρήσειςκατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών ιδίως στις κατηγορίες 

οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, 

βιομηχανικών-ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας 

νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων … 

Παρά ταύτα η συντήρηση του πρασίνου του Δήμου  δε χαρακτηρίζεται ως έργο, 
αλλά ως εργασία,  με αποτέλεσμα να μην κληθούν  προς συμμετοχή στο διαγωνισμό 
αποκλειστικά  ειδικευμένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών 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. 
Απεναντίας ο οιοσδήποτε οικονομικός φορέας , που θα  μπορεί να δώσει προσφορά, 
δε  θα  έχει τις γνώσεις που απαιτούνται για την ποιοτική  εκτέλεση του έργου και  



την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που  αναφύονται κατά 
την εκτέλεσή του, ενώ  οι πιστοποιημένοι εργολήπτες παρέχουν έργα υψηλών  
προδιαγραφών, που σχετίζονται άμεσα και  με την εξασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος.   
Για τους λόγους αυτούς 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 διορθώσετε την ως άνω 
πράξη και δημοπρατήσετε  καλώντας προς συμμετοχή ειδικευμένες  εργοληπτικές  
επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 


