
  
 
 
 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80 ΑΘΗΝΑ,  ΤΗΛ.: 210 3614 978 , FAX : 210 364 1402 
23 ASKLIPIOU str. GR 106 80 ATHENS, TEL : +30210 361 4978, FAX : +30210 364 1402 

E-mail : info@pedmede.gr  Internet : http://www.pedmede.gr 
 

 

 

 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.201 

Προς 

Τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

κ. Γεώργιο Χατζημάρκο  

 

Κοινοποίηση: 

-υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου, κ. Νικόλαο Θεοδωρίδη 

-Διεύθυνση Σεχνικών Έργων  Δωδεκανήσου  

 

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την προμήθεια με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο οδικού φωτισμού 

της νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου 

LED».  

 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Πρόκειται να διενεργήσετε  διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 26.01.2018,  για την προμήθεια  και εγκατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο οδικό δίκτυο της  νήσου Ρόδου, 

προϋπολογισμού 4.535.638,52 ευρώ.  

Όμως η σύμβαση στην υπογραφή της οποίας κατατείνει ο εν λόγω 

διαγωνισμός είναι αναμφισβήτητα σύμβαση έργου, ενώ, σύμφωνα με τα τεύχη 

δημοπράτησης, αυτό προκηρύσσεται ως προμήθεια.   

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 , συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών 

ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών-ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, 

καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, γεωτρήσεων, 

ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και 

εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές 

διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού 

των ανωτέρω κατηγοριών”.  

Ενώ στην παρ. 8 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι ως δημόσια σύμβαση 

προμήθειας είναι αυτή που έχει αντικείμενο την αγορά προϊόντων και η οποία 

μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες  τοποθέτησης και εγκατάστασης.  
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         Παρά ταύτα η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED δε 
χαρακτηρίζεται ως έργο, αλλά ως προμήθεια,  με αποτέλεσμα να μην καλούνται  
προς συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλειστικά  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. 
          Μόνο  οι πιστοποιημένοι εργολήπτες παρέχουν έργα υψηλών  προδιαγραφών, 
που σχετίζονται άμεσα και  με την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και έχουν 
την ευθύνη της τεχνικής και ποιοτικής επάρκειας των έργων.   
         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 υλοποίησή  του.  

Άλλωστε και σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων, ακόμα και αν η 

αξία των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση υπολείπεται ουσιωδώς της 

αξίας των υλικών, σημασία έχει ο προέχων χαρακτήρας της σύμβασης, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι η κατασκευή δημοσίου έργου. Η  έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών αυτών είναι απολύτως απαραίτητη  για την ασφάλεια της κατασκευής και 

την ολοκλήρωση του αποτελέσματος. 

 Για τους λόγους αυτούς, και στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού της 
Ένωσής μας, ζητούμε όπως ακυρώσετε τη διενέργεια του διαγωνισμού την  
προγραμματισμένη ημερομηνία και δημοπρατήσετε καλώντας προς συμμετοχή 
αποκλειστικά πιστοποιημένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΣΤΛΙΔΗ                                                ΕΤΑΓΓΕΛΟ Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 


